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VERGEET NIET 
•  Jaarlijks worden de resterende kilo’s  

huisvuil van het vorige jaar automatisch 
overgezet naar het volgende jaar.  
Vanaf 10 februari 2020 kunt u op  
mijn.limburg.net nakijken hoeveel  
resterende kilo’s van 2019 naar 2020 
zijn overgezet.

Al zijn hier twee voorwaarden  
aan verbonden: 
1. Er wordt maximum 60 kg overgezet. 
2. De huisvuilcontainer is in 2019 min-
stens één keer buitengezet voor lediging.

•  Jaarlijks kunt u 30 of 60 kilo huisvuil 
ruilen tegen LimbU-punten.  
U kunt deze punten vervolgens ruilen 
tegen bijvoorbeeld cheques voor het 
openbaar vervoer of filmtickets.  
Hiervoor kunt u terecht op mijnlimbu.be.

!

Michael
Notitie
Spatie. Zelfde plaatsing als achteraan graag. 



HUISVUIL 
OPHALING 
IN 2020
Elk gezin dat op 1 januari 2020 in Maasmechelen 
gedomicilieerd is, betaalt een afvalbelasting  aan 
Limburg.net voor de inzameling en de verwerking 
van het afval. In dat bedrag is een bepaald aantal 
kilo’s huisvuil inbegrepen. Dit aantal is afhankelijk 
van de gezinssamenstelling op 1 januari 2020.

GEZINSSAMENSTELLING 
OP 1 JANUARI 2020

AANTAL  
KILO’S HUISVUIL

1 persoon 60 kg + 12 ledigingsbeurten

2 personen 120 kg + 12 ledigingsbeurten

3 personen 150 kg + 12 ledigingsbeurten

4 personen of meer 180 kg + 12 ledigingsbeurten

Bij de veertiendaagse ophaling van het huisvuil, wordt het 
aantal kilo’s huisvuil gewogen door de ophaalwagen. De kilo’s 
huisvuil 2020 wordt bij elke lediging verminderd met het aantal 
aangeboden kilo’s. Als u niet toekomt met het aantal inbegrepen 
kilo’s huisvuil in de afvalbelasting, moet u bijbetalen volgens 
vastgelegde tarieven. Voor de ophaling van huisvuil bedraagt 
dit 0,18 euro per kg en 0,70 euro per ledigingsbeurt. Wanneer u 
echter goed sorteert, kan u er zeker van zijn dat het aantal kilo’s 
huisvuil voldoende is. 

De stand van zaken van de kilo’s huisvuil die al zijn opgehaald, 
kunt u vanaf 10 februari 2020 opvolgen via mijn.limburg.net. Bij 

uw eerste bezoek op mijn.limburg.net registreert u 
zich met uw elektronische identiteitskaart 

(eID). Daarna ontvangt u een paswoord 
en heeft u uw eID-lezer niet meer nodig. 
Bij een  volgend bezoek logt u in met uw 
gebruikersnaam en paswoord. 

In de loop van dit jaar ontvangt u een afvalbelasting waarin een 
bepaald aantal kilo’s huisvuil is inbegrepen. Als u gebruikmaakt van 
de gft-ophaling of het aanleveren van betalende afvalsoorten op 
het recyclagepark, krijgt u ook betalingsuitnodigingen toegestuurd 
om een voorschot te betalen. Dit voorschotbedrag wordt gebruikt 
om uw gft-ledigingen en parkbezoeken af te rekenen. 

Als uw quotum huisvuil is opgebruikt, worden de bijkomende 
kilo’s afgerekend via de betalingsuitnodiging. Wanneer dit 
voorschotbedrag minder dan 15 euro bedraagt, ontvangt 
u automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging.

HOE VERLOOPT DE OPVOLGING 
VAN UW QUOTUM HUISVUIL?

AFVALBELASTING VERSUS 
BETALINGSUITNODIGING


