Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van LIMBURG.NET
___________________________________________________________
HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN
Voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar de door Limburg.net beheerde recyclageparken rekent Limburg.net een rechtstreekse vergoeding (tarief) aan de bezoeker van
het recyclagepark.
Een tarief kan enkel aangerekend worden voor de huishoudelijke afvalstoffen die niet vallen
onder de belaste basisdienst en de contantbelastingen zoals vastgesteld in het Reglement
betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.
De tarieven die de bezoeker aan Limburg.net betaalt, zijn een rechtstreekse vergoeding ten
behoeve van Limburg.net en geen belasting ten behoeve van de gemeente.
Huidig reglement bepaalt ook wie toegang heeft tot de Limburg.net parken, evenals de wijze
van aanrekening van de toegangsbadge en van de geldende tarieven.
Artikel 1 - Categorieën die toegang hebben
▪ Gezinnen
Elk gezin gedomicilieerd in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark
door Limburg.net wordt uitgebaat heeft toegang tot elk Limburg.net recyclagepark. Elk gezinslid vanaf 16 jaar kan zich aanmelden door gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart (eID) of van de elektronische vreemdelingenkaart.
Gezinnen die dit wensen, kunnen een toegangsbadge aanvragen bij Limburg.net voor een
bedrag van € 15,00.
▪

Ondernemingen en gelijkgestelden

Ondernemingen en gelijkgestelde categorieën kunnen een toegangsbadge aanvragen bij
Limburg.net voor een bedrag van € 15,00.
-

-

Onder de categorie ‘ondernemingen’ wordt verstaan: zelfstandigen, kmo’s, scholen,
verenigingen, ocmw’s, rusthuizen, gemeenschappen en gemeentelijke diensten gevestigd in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door Limburg.net wordt uitgebaat.
Gelijkgestelde categorieën:
✓ eigenaars van tweede verblijven gelegen in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door Limburg.net wordt uitgebaat.
✓ toekomstige inwoners die aan het bouwen/verbouwen zijn in een gemeente met
een Limburg.net recyclagepark. De geldigheidsduur van de toegangskaart is beperkt tot aan de vermoedelijke inschrijvingsdatum in de gemeente.

De ondernemingen en gelijkgestelden hebben geen recht op quota zoals vermeld in artikel
5,1°.
▪

Specifieke regeling voor nabestaanden van overleden alleenstaanden



De nabestaanden van overleden alleenstaanden kunnen een gratis toegangsbadge
aanvragen bij Limburg.net. Deze badge is geldig tot 31/12 van het jaar waarin de alleenstaande kwam te overlijden.
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Na deze periode kan de toegangsbadge verlengd worden met 6 maanden na betaling
van € 15,00 en valt men onder de categorie ‘gelijkgestelden’

Artikel 2 - Voorwaarden
▪

Aanleveringsvoorwaarden

De algemene en specifieke voorwaarden van aanlevering van de afvalsoorten zijn vastgelegd
in het afvalreglement en in het huishoudelijk reglement van Limburg.net en dienen door alle
categorieën strikt te worden nageleefd.
De inrichting van of omstandigheden op een recyclagepark kunnen er toe leiden dat op permanente of tijdelijke basis niet alle afvalsoorten (kunnen) aanvaard worden. In dat geval
wordt via de gebruikelijk kanalen gecommuniceerd welke afvalsoorten op het betrokken park
ingezameld worden en kan de burger met de overige afvalsoorten terecht op de andere Limburg.net recyclageparken.
▪

Financiële voorwaarden

Alle categorieën hebben toegang tot elk recyclagepark gelegen in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door Limburg.net wordt uitgebaat op voorwaarde dat
het beschikbare bedrag op de rekenstaat gelijk is aan of hoger is dan € 0,00. Het gezin, de
onderneming of gelijkgestelde categorie krijgt geen toegang tot het recyclagepark indien er
een openstaand bedrag verschuldigd is, zoals meegedeeld op het ticket, naar aanleiding van
een eerder bezoek aan het recyclagepark.
In afwijking van het voorgaande zal het gezin, de onderneming of gelijkgestelde categorie
die gebruik maakt van de voorschotregeling, van de toegang tot het park verzekerd blijven
tijdens de betalingstermijn van de betalingsuitnodiging, tenzij de rekenstaat een negatief
bedrag van € 50,00 of meer vertoont.
HOOFDSTUK 2 - TARIEVEN OP AANVOER OP GEAUTOMATISEERDE RECYCLAGEPARKEN
Artikel 3 - De engagementen van Limburg.net
Limburg.net is verantwoordelijk en staat in voor:
• de correcte en tijdige aanrekening aan de bezoekers van de tarieven die in dit reglement
worden vastgesteld;
• het correct bijhouden van de rekenstaat;
• de correcte en tijdige aanrekening van de inningskosten waarmee de tarieven krachtens
dit reglement kunnen worden verhoogd bij niet tijdige betaling van de verschuldigde tarieven.
Behoudens andersluidende bepalingen in het Reglement betreffende de belasting voor het
inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen, gebeurt de aanrekening van de tarieven volgens de bepalingen van dit hoofdstuk.
AFDELING I - VASTLEGGEN TARIEVEN EN REGISTRATIE
Artikel 4 - De tarieven
De hieronder vermelde tarieven zijn verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de
(inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van onderstaande fracties op het
recyclagepark.
Voor bepaalde fracties geldt voor de categorie gezinnen een vrijstelling tot aan een bepaald
gewicht (quotum). Deze vrijstellingen zijn begrepen in de basisdienst van de kohierbelasting. De vrijgestelde quota gelden per kalenderjaar en zijn niet overdraagbaar op het einde
van het kalenderjaar.
De categorie ondernemingen en gelijkgestelden genieten deze quota niet, met uitzondering
van de fracties waarvoor het 0-tarief geldt.
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De pmd-fractie, wordt steeds verplicht aangeleverd in de blauwe pmd-zak.

1°

De tarieven, fracties en quotum:
Tarief
€ 0,00/kg

2°

Quotum (vrijstelling)

€ 0,025/kg

Fracties
alle recycleerbare fracties + fracties met aanvaardingsplicht: papier/karton, glas (vlak + hol),
pmd, kga, aeea, autobanden (4
autobanden per gezin/jaar),
kunststoffen, kaars- en kurkresten, metalen, textiel, eps, kringloopgoederen1, …
zuiver bouwpuin

€ 0,05/kg

tuinafval

tuinafval: 400 kg/gezin

€ 0,08 /kg

asbest, gemengd bouwpuin, gipsplaten

€ 0,11 /kg

Houtafval

asbest: 600 kg/gezin
geen quotum voor gemengd bouwpuin, gipsplaten
nihil

€ 0,18 /kg

grofvuil, roofing en treinbielzen
(C-hout)

Tarieven compost en compostrecipiënten:
Compostvat
Compostbak in kunststof
Compost in bulk
Compost 50 L zak

€
€
€
€

1000 kg/gezin

nihil

15,00 / stuk
35,00 / stuk
0,01 / kg
2,50 / stuk

3°

Tarief eps-zakken: € 1,00 / zak.
Er kunnen maximum 5 eps-zakken per keer worden aangekocht.

4°

In de periode van medio juni tot medio september (juiste data worden jaarlijks vastgelegd) mag huisvuil in de officiële huisvuilzak, keukenafval in de officiële keukenafvalzak
en tuinafval in de officiële tuinafvalzak worden aangeleverd op het recyclagepark. Voor
het aanleveren op het recyclageparken gelden dezelfde aanvoerregels (maxima) als bij
de huis-aan-huisinzameling.2

5°

Asbest wordt steeds verplicht verpakt aangeleverd in een van onderstaande verpakkingen die vooraf moeten worden aangekocht op het recyclagepark :
- buisfolie: € 1/ stuk buisfolie van +/- 2,5 m (geschikt voor het verpakken van asbestplaten). Er kunnen maximum 15 stuks per aankoop gekocht worden.
- mini-bag: € 1/stuk. Er kunnen maximum 15 stuks per aankoop gekocht worden.
Een set beschermingsmateriaal voor 2 personen kan aangekocht worden aan € 10/stuk
Dit kan enkel aangekocht worden ingeval van aankoop buisfolie of mini-bag en er worden
maximaal 2 sets beschermingsmateriaal per gezin of onderneming/ per jaarverkocht.

1

Enkel van toepassing indien kringloopgoederen worden ingezameld op het recyclagepark. Anders kan men hiermee terecht in de kringwinkel.

2

Uitbreiding voor keukenafvalzak en tuinafvalzak enkel op te nemen voor gemeenten in full
Optimo. De gemeenten met Optimo met behoud gft bak, kunnen dit artikel ongewijzigd laten.
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6°

Afwijkende tarieven voor pilootprojecten of acties:
Tijdens pilootprojecten of acties (bv. actiemaand ‘compost, taxusinzameling voor een
goed doel…) beslist door de raad van bestuur van Limburg.net kan tijdelijk een afwijkend (lager) tarief gelden.
Hierover wordt apart gecommuniceerd.

7°

Gratis aanleveren van bladafval afkomstig van laanbomen, uitsluitend voor de categoriegezinnen :
In de periode van 1 november tot 31 januari mag het bladafval afkomstig van laanbomen gratis worden aangeleverd op het recyclagepark.

Artikel 5 - De registratie van de tarieven
De aanvoer van de afvalfracties wordt geregistreerd en gewogen op een daartoe bestemde
weegbrug. De bezoeker moet zich registreren aan de ingangszuil alvorens het afval te deponeren in de voorziene containers. Een eerste weging met de lading afval wordt uitgevoerd
(bruto weging). Na het storten van het afval van één bepaalde prijscategorie op de daartoe
bestemde plaats op het recyclagepark, wordt een tweede weging uitgevoerd (tarra weging).
Het bekomen nettogewicht, met een minimum van 5 kg, wordt bepaald en op basis hiervan
wordt het verschuldigde bedrag vastgesteld.
De weegcyclus wordt herhaald per prijscategorie. Ieder gewicht per prijscategorie vanaf 5 kg
wordt afgerond volgens de gangbare afrondingsregels. Indien de bezoeker de weegcyclus
niet herhaalt en verscheidene afvalstromen tegelijkertijd aanbiedt, dan geldt het tarief van
de duurste afvalfractie voor de totale aanvoer.
Bij een defect van het gewichtsregistratiesysteem zullen de gewichten van de aangeboden
fracties op basis van schatting worden bepaald door de parkwachter.
Het is verboden uit het voertuig te stappen tijdens de weging. Het aantal personen in het
voertuig dient bij bruto en tarra weging steeds hetzelfde te zijn.
De bezoeker die de afvalstoffen aanvoert, zoals hierboven vastgesteld, is na overschrijding
van de vastgelegde quota het tarief verschuldigd na de laatste tarra weging van zijn aanvoer.
In geval van de vaststelling van een foutieve registratie en/of de toepassing van een verkeerd tarief door de bezoeker, kan de parkwachter manueel een tariefrechtzetting doorvoeren.
AFDELING II - INNING VAN DE TARIEVEN
Artikel 6 - De betaling van de tarieven
§ 1 Voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar de door Limburg.net beheerde recyclageparken rekent Limburg.net een tarief aan voor zover de huishoudelijke afvalstoffen niet vallen onder de belaste basisdienst of de contantbelasting.
De tarieven zijn verschuldigd bij het verlaten van het recyclagepark of op het moment van
aankoop van een product vermeld in artikel 4, 2° en verder. Op basis van de registraties
omschreven in artikel 5 worden de verschuldigde, en in artikel 4 bepaalde tarieven voor de
aangevoerde fracties berekend.
Het aldus bekomen tarief wordt afgehouden van de betaalde voorschotten. Indien geen
voorafbetaling werd gedaan, betaalt de bezoeker bij het verlaten van het park aan de elektronisch betalingsautomaat of, uitzonderlijk, door overschrijving van het bedrag op het vermelde rekeningnummer.
Na de betaling (aan de zuil) ontvangt de bezoeker een ticket dat geldt als officiële factuur.
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Bij een storing of buitendienststelling van het automatische weegsysteem, maakt de parkwachter een schatting van de aangeleverde gewichten. Hij/zij noteert het badgenummer of
het eID nummer, tezamen met het verschuldigde bedrag. Na herstelling van het defect worden de genoteerde gegevens ingegeven onder het identificatiebestand van de desbetreffende bezoeker.
In geval van een vermoeden van een foutieve registratie en/of de toepassing van een verkeerd tarief, kan de bezoeker een rechtzetting aanvragen tot 14 dagen na het parkbezoek.
§ 2 De tarieven worden aangerekend inclusief btw.
AFDELING III - VOORSCHOTTEN
Artikel 7 - Principe
§ 1 De krachtens dit tarievenreglement verschuldigde tarieven op de Limburg.net recyclageparken kunnen in mindering gebracht worden met de betaalde voorschotten.
Indien het Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voorziet in een systeem van voorschottenaanrekening voor de contantbelasting voor de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden worden in een daartoe bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker, kan de aanrekening voor de tarieven eveneens gebeuren op de voorschotten betaald op grond van dat belastingreglement.
De voorschotten betaald op grond van dit reglement kunnen anderszins worden aangewend
tot betaling van de contantbelasting verschuldigd op grond van het Reglement betreffende
de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.
§ 2 De aanrekening van de voorschotten verloopt uitsluitend in volgorde van de datum
van de afname van de dienst.
Onder de datum van afname van de dienst wordt enkel begrepen:
• de datum van het bezoek aan het recyclagebezoek met aangeboden fracties boven de
quota;
• de datum van ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden worden in een daartoe bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker.
§ 3 De afname van de dienst wordt geregistreerd in de rekenstaat. De rekenstaten vermelden op welke datum de dienst werd afgenomen en welk voorschot werd ingehouden in
functie van de betaling van oftewel de contantbelasting oftewel de tarieven.
§ 4 Er is geen verplichting tot betaling van een voorschot.
§ 5 Door de betaling van een voorschot verklaart de bezoeker van het recyclagepark
zich akkoord met de aanwending van de voorschotten conform dit reglement.
Artikel 8 - Voorschotaanrekening
De voorschotten worden aangerekend met betalingsuitnodigingen verstuurd aan de in de
CARDS-databank geregistreerde referentiepersoon. De betalingen van de aangerekende
voorschotten worden opgenomen in de rekenstaat.
De toerekening van voorschotten wegens verschuldigde contantbelastingen / tarieven wordt
nauwkeurig bijgehouden op de rekenstaat.
Artikel 9 - Betalingsuitnodiging
§ 1 Elk geregistreerd gezin, onderneming of gelijkgestelde categorie die nog geen gebruik maakt van een voorschottenregeling, kan na het eerste betalende bezoek van minimaal € 5 aan het recyclagepark worden uitgenodigd tot betaling van een voorschot bij wijze
van een tarieventegoed op volgende parkbezoeken.
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Het voorschot naar aanleiding van het eerste betalende bezoek bedraagt € 20,00.
§ 2 Bij onmiddellijke overschrijding van het tarieventegoed ten gevolge van een volgende bezoek aan het recyclagepark, of bij herhaalde betalende bezoeken aan het recyclagepark
volgend op het eerste betalende bezoek, kan een verhoogd voorschot worden gevraagd ten
bedrage van € 50,00 bij wijze van een tarieventegoed.
§ 3 De bezoeker van het recyclagepark heeft steeds de mogelijkheid om een betalingsuitnodiging tot een hoger voorschot te vragen.
§ 4 Wanneer het beschikbare saldo op de rekenstaat lager is dan € 5,00, drempelbedrag
genoemd, wordt aan de referentiepersoon een betalingsuitnodiging voor een nieuw voorschot verstuurd. Bij het bereiken van dit drempelbedrag wordt een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd ten bedrage van € 20,00. Dit bedrag wordt desgevallend verhoogd met het
negatief bedrag van de rekenstaat.
§ 5 Voor betalingsuitnodigingen van de voorschotten geldt een betalingstermijn van 21
dagen.
§ 6 Voor zover het saldo van de rekenstaat positief is, zullen de betalingsuitnodigingen
geen aanleiding kunnen geven tot herinneringen waarvoor kosten worden aangerekend.
Evenmin kunnen zij gedwongen worden ingevorderd.
§ 7 De aanrekeningen van contantbelastingen en tarieven mogen gebeuren op één document of met één verzending, doch duidelijk onderscheiden van elkaar.
Als de aanrekening van een tarief verzonden wordt, dan gebeurt dit in regel op papier onder
gesloten omslag per gewone post op het adres van de bezoeker. De betalingsuitnodiging van
de tarieven kan ook verzonden worden op het emailadres van de belastingplichtige indien hij
zijn emailadres opgaf aan de CARDS databank.
De aanrekening van een contantbelasting of een tarief kan gebeuren door overhandiging van
het betalingsdocument aan de bezoeker.
AFDELING IV - DE BETALINGSDOCUMENTEN
Artikel 10 - Het ticket
§ 1 Bij het verlaten van het recyclagepark ontvangt de bezoeker een ticket dat geldt als:
• bewijs van betaling ingeval van onmiddellijke betaling aan het recyclagepark;
• bewijs van verschuldigd saldo aan Limburg.net ingeval van niet-onmiddellijke betaling aan het recyclagepark;
• bewijs van voorschotaanrekening in geval de bezoeker een voorschot heeft betaald
aan Limburg.net.
§ 2 In elk geval bevat het ticket minstens volgende vermeldingen: de datum, de uiterste
betalingsdatum, het bedrag dat moet betaald worden, de rekening waarop kan worden betaald, de referte die bij de betaling moet worden vermeld.
§ 3 Het ticket m.b.t. de tarieven waarmee aan de bezoeker een verschuldigd saldo aan
Limburg.net wordt meegedeeld, vermeldt volgende tekst:
Het negatief bedrag moet in elk geval betaald zijn vooraleer u terug toegang heeft
tot het recyclagepark. Indien u zich niet eerder terug aanbiedt of indien u met betalingsvoorschotten werkt, moet het negatief saldo betaald worden binnen 21 dagen. Bij niet betaling worden kosten aangerekend. (Zie volledig reglement op www.limburg.net en op het
recyclagepark).
Artikel 11 - De aanmaning en aangetekende aanmaning
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Wanneer de rekenstaat meer dan 21 opeenvolgende dagen na de verzending of overhandiging van een ticket een negatief saldo vertoont, verzendt Limburg.net per gewone brief (of
e-mail) een aanmaning voor het nog openstaande bedrag. De aanmaning kent een betaaltermijn van 14 dagen toe vanaf de verzending van de aanmaning.
Indien na termijn van de eerste aanmaning het openstaande bedrag niet tijdig en volledig
betaald werd, verzendt Limburg.net per aangetekend schrijven een aangetekende aanmaning met een betaaltermijn van 31 dagen.
Bijkomend vermeldt de aangetekende aanmaning dat in een volgende fase tot gerechtelijke
invordering zal worden overgegaan ingeval het openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen voormelde termijn. De aangetekende aanmaning vermeldt bovendien dat de kosten van
de inning ten laste komen van de bezoeker van het park.
Artikel 12 - De kostenaanrekening van de aangetekende aanmaning
• De kosten van de aangetekende aanmaning waaronder de portkosten van de zendingen
worden aan de bezoeker aangerekend.
Artikel 13 - De betaling
De betalingen gebeuren op de rekening van Limburg.net onder vermelding van de referte
vermeld in het betalingsdocument. Bij afwezigheid van een correcte referte kan Limburg.net
op basis van de identiteit of het bedrag trachten te achterhalen op welk openstaand saldo
van de tarieven de betaling betrekking heeft.
Gedeeltelijke betalingen waarvan redelijkerwijze niet kan worden achterhaald op welk openstaand saldo ze betrekking hebben, worden, voor zover van toepassing, eerst toegerekend
op een openstaand en negatief saldo van de contantbelastingen en de inningskosten, hierna
op op de inningskosten voor de tarieven, volgens op een openstaand saldo van de tarieven
en tenslotte op aangerekende voorschotten. Een eventuele saldo wordt op de rekenstaat geboekt als een voorschot op de contantbelasting / tarieven.
Betalingen waarvan duidelijk is dat ze betrekking hebben op een niet verschuldigd saldo
worden teruggestort aan de betaler.
Artikel 14 - De vermeldingen op de betaaldocumenten
§ 1 De betaaldocumenten bevatten minstens volgende vermeldingen: de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de rekening waarop kan worden betaald, de referte die bij
de betaling moet worden vermeld, het bedrag dat moet worden betaald.
§ 2 Als bijlage aan de betalingsdocumenten wordt een beknopte samenvatting van het
tarievenreglement toegevoegd.
§ 3 De betaaldocumenten m.b.t. de tarieven, waarmee de bezoeker aan een openstaand
saldo van de rekenstaat wordt herinnerd, vermelden op de achterzijde volgende tekst:
‘Termijn van betaling
Het openstaand bedrag op de rekenstaat moet in elk geval betaald zijn vooraleer een bezoeker terug toegang heeft tot het recyclagepark. Indien een bezoeker zich niet eerder
terug aanbiedt of indien de bezoeker regelmatig met betalingsvoorschotten werkt, moet
het negatief saldo betaald worden binnen 21 dagen.
‘Aanmaning’
Wanneer een aangerekend negatief saldo niet volledig binnen de vastgestelde termijn van
21 dagen is betaald, zal Limburg.net per gewone brief (of e-mail) de bezoeker aan de betaling van het negatief saldo herinneren. Voor deze aanmaning worden geen administratieve kosten aangerekend. Het verschuldigd saldo moet volledig betaald worden binnen
een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van de aanmaning
‘Aangetekende aanmaning’
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Wanneer een aangerekend negatief saldo niet volledig betaald is binnen de vastgestelde
termijn van de eerste aanmaning, verstuurt LIMBURG.NET een aangetekende aanmaning
Voor deze aangetekende aanmaning wordt de kostprijs van de aangetekende zending
aangerekend. De aangetekende aanmaning verleent een betalingstermijn van 31 dagen
aan de bezoeker. Indien het negatief saldo en de kosten niet volledig binnen de betalingstermijn na de aangetekende aanmaning worden voldaan, wordt de bezoeker geacht de
aangerekende tarieven en de inningskosten niet te betwisten en zal dienovereenkomstig
tot gerechtelijke invordering worden overgegaan. Deze inningskosten die hiermee gepaard gaan zijn ten laste van de bezoeker.”
Artikel 15 - De aanrekening van intresten
De intresten over de niet-betaalde tarieven kunnen aangerekend worden vanaf de datum
van de tweede aanmaning tot de datum van daadwerkelijke betaling.
Artikel 16 - De gedwongen invordering
Bij niet-betaling van de tarieven, de kosten en/of de nalatigheidsintresten worden deze gerechtelijk ingevorderd. De invorderingskosten die hiervan het gevolg zijn, zijn ten laste van
de debiteur.
HOOFDSTUK 3 - SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 17 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1/1/2022
Artikel 18 - Opheffing
Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende deze inhoud.

Beslissing Raad van Bestuur Limburg.net dd. 13/10/2021
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