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RIEMST COMPENSEERT AFVALFACTUUR INWONERS VIA 
BELASTINGVERLAGING 
 
Geen algemene gemeentebelasting meer. Een verlaging van de aanvullende 
personenbelasting van 9 procent naar 8,5 procent. En een tegoed voor het afleveren 
van bepaalde fracties in het containerpark. Dat zijn de drie maatregelen die de 
gemeente Riemst neemt om ervoor te zorgen dat de afvalfactuur van Limburg.net voor 
de inwoners van Riemst geen extra belasting is.  
 
Alle Limburgse gezinnen krijgen in de toekomst één factuur voor de inzameling en 
verwerking van het huisvuil. Afvalintercommunale Limburg.net gaat die rekening maken en 
naar de gezinnen sturen. Riemst stapt vanaf januari 2015 over naar dit nieuwe systeem van 
directe inning door Limburg.net. Dit betekent dat de inwoners van Riemst straks van 
Limburg.net een aanslagbiljet ontvangen voor de kosten van de afvalophaling en –
verwerking. Deze aanslag wordt echter volledig gecompenseerd. 
 
Mark Vos, burgemeester: “Vandaag betalen wij als gemeente de afvalfactuur van onze 
inwoners  aan Limburg.net. Die financieren we met de algemene gemeentebelasting, de 
aanvullende personenbelasting en de inkomsten uit ons containerpark en de inkomsten uit 
de verkoop van huisvuilzakken en GFT-stickers. Die administratie kan een stuk eenvoudiger. 
Dankzij de rechtstreekse afvalfactuur van Limburg.net weet elke inwoner straks precies wat 
hij moet betalen voor zijn huishoudelijk afval. Op die manier creëren we een transparant en 
fair systeem: wie goed sorteert, draait voortaan niet meer financieel op voor iemand die niet 
goed sorteert. Voortaan betaalt de vervuiler." 
 
Riemst zorgt er echter voor dat deze afvalfactuur van Limburg.net geen extra belasting wordt 
voor de inwoners. 
 
Mark Vos, burgemeester: "Als gemeente doen wij een extra inspanning. De algemene 
gemeentebelasting van 55 euro per gezin wordt geschrapt. Daarnaast verminderen we ook  
de aanvullende personenbelasting van 9 procent naar 8,5 procent. De vaste kost die 
Limburg.net aan de inwoners zal factureren voor de ophaling en verwerking van 
huishoudelijk afval bedraagt 111,35 euro. Door de algemene gemeentebelasting af te 
schaffen, de aanvullende personenbelasting te verlagen en door een tegoed te voorzien voor 
het afleveren van bepaalde fracties in het containerpark wordt dit bedrag van 111,35 euro nu 
volledig gecompenseerd. Op die manier is de afvalfactuur van Limburg.net voor onze 
inwoners dus geen bijkomende belasting." 
 
Dat afval inzamelen en verwerken geld kost, hoeft geen betoog. Limburg.net hanteert de 
visie ‘de vervuiler betaalt’, het college van burgemeester en schepenen in Riemst deelt deze 



filosofie. 
 
Mathieu Eycken, schepen van Milieu: “Ook Riemst wil samen met afvalintercommunale 
Limburg.net actief bijdragen aan een beter en duurzaam leefmilieu. In 2013 werd er in onze 
gemeente 2.342 ton restafval opgehaald, of gemiddeld 142 kilogram per inwoner. Een klare 
en transparante kijk op de kostprijs van afvalophaling en –verwerking zal onze inwoners 
stimuleren om in de toekomst afval mee te voorkomen en correct in te zamelen. Daarvan zijn 
wij overtuigd.” 
 
De factuur van Limburg.net zal uit twee delen bestaan: een vaste kost die voor elk gezin 
hetzelfde is, en een aanrekening van een tegoed voor huisvuilzakken dat varieert naargelang 
de gezinssamenstelling. De vaste kost omvat de ophaling en verwerking van het 
huishoudelijk afval en een bijdrage voor het gebruik van het containerpark. 
 
Een voorbeeld: een gezin van 2 personen betaalt straks aan Limburg.net 136, 35 euro: een 
vaste kost van 111,35 euro en een tegoed voor huisvuilzakken van 25 euro. Voor dit tegoed 
ontvangt dit gezin 2 rollen huisvuilzakken van 44 liter.  
 
Mathieu Eycken, schepen van Milieu: “Limburg.net heeft berekend hoeveel afval een 
gemiddeld gezin produceert. Op basis daarvan wordt een tegoed aan huisvuilzakken 
berekend naargelang de gezinssamenstelling. Wie goed sorteert, komt toe met dit tegoed. 
Wie niet goed sorteert, zal extra huisvuilzakken moeten aankopen en dus extra moeten 
betalen. Dit was in het verleden echter ook al het geval, dus op dat vlak verandert er niets. In 
ruil voor de bijdrage die de inwoners betalen aan het containerpark, krijgen zij een tegoed 
uitgedrukt in aantal kg/gezin voor het afleveren van bepaalde fracties in het containerpark.”  
 
Riemst voert ook een aantal sociale correcties door op de afvalfactuur van Limburg.net. 
 
Mark Vos, burgemeester: "Mensen die genieten van het WIGW- of Omniostatuut krijgen een 
korting op de factuur van 27,5 euro per gezin. Daarnaast krijgen ook grote gezinnen,vanaf 5 
leden, een korting van 5 euro per gezinslid op de afvalfactuur. Op die manier zorgen we dat 
de afvalfactuur sociaal correct is." 
 
Op maandag 3 november buigt de gemeenteraad zich over de convenant met Limburg.net. 
Als de gemeenteraad het licht op groen zet, zal Limburg.net de inwoners van Riemst tijdig 
informeren over de nieuwe afvalfactuur en de dienstverlening die hier tegenover staat. 
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Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester - gsm 0476 47 72 68 - mark.vos@riemst.be 

Mathieu Eycken, schepen van Milieu - gsm 0479 44 22 86 - mathieu.eycken@riemst.be 

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie – gsm 0476 49 84 66 -  miranda.gijsen@riemst.be    
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