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OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen, met latere wijzigingen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met
latere wijzigingen;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutels 73325000/002000, 70000099/032900;
Overwegende dat de uitbating van het containerpark geautomatiseerd is en dat deze automatisering
impliceert dat de bezoeker van het containerpark zal worden geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het
containerpark zal worden geregistreerd, alsook dat de aangevoerde gesorteerde huishoudelijke
afvalstoffen zullen worden geregistreerd;
Overwegende dat derhalve, de kosten voor inzameling en verwerking van de op het containerpark
aangebrachte afvalstoffen, zullen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde
retributie;
Overwegende dat deze retributie wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het volume of
gewicht van de aangeboden afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke retributie voor de inzameling en verwerking van
afvalstoffen op het containerpark, de gemeente toelaat om het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toe te
passen, en om alzo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het
hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen te stimuleren;
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde retributie in combinatie met basisfinanciering vanuit de
algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire afvalretributie een optimale invulling is van het
principe van “de vervuiler betaalt”;
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het gemeentelijk containerpark, - en meer in het
bijzonder verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen -,
zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat het gemeentelijk containerpark een inrichting is die tot doel heeft de gescheiden
inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en Klein Gevaarlijk Afval (K.G.A.)
mogelijk te maken met het oog op maximale recyclage van deze stoffen.
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:
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BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /HEFFINGSTERMIJN
Dit retributiereglement is van toepassing op de aanslagjaren 2020-2025, zijnde de kalenderjaren 20202025 waarin de retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie op het ter inzameling en verwerking aanbieden van
afvalstoffen die zijn toegelaten op het containerpark.
De retributie wordt vastgesteld door een combinatie van de lengte en hoogte van een voertuig en het
gebruik van de perscontainer voor het grof afval.
Het containerpark van de gemeente Kortenaken is gelegen te 3470 Kortenaken, Zandrodestraat z/n.
ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van het
gemeentelijk containerpark, hierna de ‘gebruiker’ genoemd.
Alle inwoners van de gemeente, dit wil zeggen iedereen die is ingeschreven in Kortenaken, krijgen
automatisch toegang via hun elektronische identiteitskaart.
Alle geregistreerde ‘tweede verblijvers’ krijgen toegang via een “elektronische toegangspas”. Deze
toegangspas is verkrijgbaar bij de milieudienst, tel. 011/58 62 64. Er wordt een waarborg van € 10,00
gevraagd.
Alle toekomstige inwoners, dit wil zeggen de particulieren die op het grondgebied van de gemeente een
woning bouwen of verbouwen, krijgen toegang via een “ elektronische toegangspas”. Deze toegangspas
is verkrijgbaar bij de milieudienst, tel. 011/58 62 64. Er wordt een waarborg van € 10,00 gevraagd.
Niet-Belgen die op de gemeente zijn ingeschreven, krijgen toegang via een “elektronische
toegangspas”. Deze toegangspas is verkrijgbaar bij de milieudienst, tel. 011/58 62 64. Er wordt een
waarborg van € 10,00 gevraagd.
Na inlevering van de “ elektronische toegangspas” in goede staat op de milieudienst zal de waarborg
worden terugbetaald.
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarieven worden gehanteerd:
RETRIBUTIE OP BASIS VAN DE LENGTEMETING VAN HET VOERTUIG
- Lus 1: € 1,00 (te voet, fiets, kruiwagen, personenwagen)
- Lus 2: € 2,00 (personenwagen + aanhangwagen)
- Lus 3: € 10,00 (wagen met grote aanhangwagen)
RETRIBUTIE OP BASIS VAN DE HOOGTEMETING GEMETEN OP 1M 90CM
De retributie op de hoogtemeting bedraagt gemeten op 1m 90 cm hoogte: € 2,00.
RETRIBUTIE OP BASIS VAN HET GEBRUIK VAN DE PERSCONTAINER
De retributie op het gebruik van de perscontainer bedraagt per beurt € 2,00 voor een vulopening van
ongeveer 2 m³.
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VOORAFBETALING IN HET CONTAINERPARK
In heel uitzonderlijke gevallen dat de voertuigen door hun lengte of hoogte niet door de lussen kunnen
gedetecteerd worden, bedraagt de retributie € 20,00.
ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
Er is vrijstelling van de retributie voor de diensten van gemeente en OCMW Kortenaken.
ARTIKEL 6 /BETAALWIJZE
Er zijn drie mogelijke betaalwijzen voor het gebruik van het gemeentelijk containerpark. Deze worden
hieronder toegelicht. Na afloop van iedere cyclus van controle, detectie, registratie en betaling wordt
een ticket afgedrukt waarop de bezoeker o.a. het resterend saldo kan terugvinden.
BANCONTACT
Er is een betaalautomaat geïnstalleerd in de toegangszuil van het containerpark. Het verschuldigde
bedrag kan met bancontact betaald worden.
VOORAFBETALING IN HET CONTAINERPARK
U kan een door u zelf gekozen bedrag tot maximum €50 opladen met behulp van uw identiteitskaart
(toegangspas) en bancontact. Hierdoor hoeft u bij de volgende bezoeken aan het containerpark niet
telkens uw bancontactkaart te gebruiken. Het vooraf betaalde saldo vervalt niet op 31 december, maar
is overdraagbaar naar een volgend jaar.
VOORAFBETALING IN HET GEMEENTEHUIS
U kan een door u zelf gekozen bedrag tot maximum €50 opladen met behulp van uw identiteitskaart
(toegangspas) en cash geld aan de balie van het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Deze
mogelijkheid van betaling wordt aangeboden aan mensen die over geen bancontactkaart beschikken.
Hierdoor hoeft u bij de volgende bezoeken aan het containerpark niet telkens langs te komen op het
gemeentehuis. Het vooraf betaalde saldo vervalt niet op 31 december, maar is overdraagbaar naar
volgend jaar.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient onmiddellijk te worden betaald middels één van de drie bovenstaande betaalwijzen.
ARTIKEL 8 /WIJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018 (procedure van toepassing op gemeente, OCMW en AGB).
ARTIKEL 9 /WAARBORG
Een waarborg dient door de gebruiker te worden betaald in volgende drie gevallen:
GEREGISTREERDE TWEEDE VERBLIJVERS
Alle geregistreerde ‘tweede verblijvers’ krijgen toegang via een “elektronische toegangspas”. Deze
toegangspas is verkrijgbaar bij de milieudienst, tel. 011/58 62 64. Er wordt een waarborg van € 10.00
gevraagd.
TOEKOMSTIGE INWONERS
Alle toekomstige inwoners, dit wil zeggen de particulieren die op het grondgebied van de gemeente een
woning bouwen of verbouwen, krijgen toegang via een “ elektronische toegangspas”. Deze toegangspas
is verkrijgbaar bij de milieudienst, tel. 011/58 62 64. Er wordt een waarborg van € 10,00 gevraagd.
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NIET-BELGEN
Niet-Belgen die op de gemeente zijn ingeschreven, krijgen toegang via een “elektronische
toegangspas”. Deze toegangspas is verkrijgbaar bij de milieudienst, tel. 011/58 62 64. Er wordt een
waarborg van € 10,00 gevraagd.
ARTIKEL 10 /GEBRUIKSVOORWAARDEN
Volgende gebruiksvoorwaarden dienen door de gebruikers te worden gerespecteerd:
TOEZICHT
Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de dienstdoende
containerparkwachters. Iedere bezoeker is verplicht zich voor registratie aan te melden aan de
toegangszuil van het containerpark. Aanwijzingen van de containerparkwachters moeten gevolgd
worden. Het oordeel van de containerparkwachters is ontegensprekelijk. De richtlijnen die door hen
worden verstrekt moeten strikt opgevolgd worden.
De officieren en agenten van de gerechtelijke politie en de hulpagenten van de politie zijn gemachtigd
om inbreuken op deze reglementering vast te stellen.
De milieuambtenaar en de aangestelden van het containerpark kunnen ten allen tijde de identiteit van
de bezoekers controleren.
INWENDIGE ORDE
Het containerpark is enkel toegankelijk voor inwoners van Kortenaken met hun eigen elektronische
identiteitskaart of elektronische toegangspas. Zonder eigen identiteitskaart of toegangspas krijgt men
geen toegang tot het containerpark. Het is met andere woorden verboden om identiteitskaarten of
toegangspassen door te geven.
De gebruiker kan enkel betalen met bancontactkaart of met het vooraf opgebouwd saldo op de IDkaart. Betalen met muntstukken, bankbiljetten of op krediet kan niet meer.
Op het containerpark worden enkel personen toegelaten die afval komen deponeren. Het is de
containerparkwachter toegelaten de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten
indien er zich reeds te veel mensen op het containerpark bevinden.
Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider.
Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.
Het is verboden afvalstoffen die op het containerpark werden aangeboden, behalve houtsnippers, mee
te nemen.
Vuilniszakken met restafval horen niet thuis in het containerpark maar in de restafvalbak.
Het is verboden het containerpark te gebruiken d.m.v. voertuigen van meer dan 3,50 ton uitgezonderd
de dienstverleners en de gemeentelijke diensten.
VERKEERSREGELING
Alle afvalstoffen dienen gescheiden aangevoerd te worden teneinde de verblijfsduur van de bezoeker
op het terrein te beperken. Het oordeel van de toezichters is ontegensprekelijk en de aanbieders van
het niet gescheiden afval dienen zich onmiddellijk van het containerpark te verwijderen.
Het is verboden zich een toegang te verschaffen via de uitgang, zelfs zonder voertuig.
Respecteer de aangegeven rijrichting.
Dienstvoertuigen hebben voorrang op het containerpark.
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De snelheid is beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de
afvalstoffen.
De bezoekers en de ophalers/verwerkers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de toezichter te
volgen.
NETHEID
De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van
het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de containerparkwachter verzocht
worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.
Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden afval te deponeren aan de
toegangspoort. Het plaatsen van afvalstoffen aan de toegangspoort wordt aanzien als sluikstorten.
VUUR EN BESCHADIGINGEN
Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden
enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of uitrusting.
ARTIKEL 11 /STRAFFEN
Ieder gebruiker van het containerpark wordt geacht huidig reglement te kennen. Door het betreden van
het containerpark aanvaardt hij de naleving ervan.
Wanneer de gebruiker zich niet houdt aan de bepalingen vastgesteld in dit retributiereglement op het
gebruik van het gemeentelijk containerpark, dan kunnen er straffen worden opgelegd.
ONTZEGGING VAN DE TOEGANG TOT HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK
Bij niet naleving van de bepalingen in dit reglement op het gebruik van het containerpark kan het College
van Burgemeester en Schepenen de toegang tot het containerpark ontzeggen en – eventuele – andere
maatregelen nemen ten aanzien van hen die in overtreding zijn.
OPLEGGEN VAN STRAFFEN VOORZIEN IN HET BELASTINGREGLEMENT OP HET
OPHALEN VAN SLUIKSTORTINGEN EN SLUIKVERBRANDINGEN
Bij niet naleving van de bepalingen in dit reglement op het gebruik van het containerpark kunnen
gebruikers aanzien worden als sluikstorters en zullen dan ook vervolgd worden volgens het geldende
belastingreglement op het ophalen van sluikstortingen en sluikverbrandingen.
Andere personen die gebruik maken van het gemeentelijk containerpark zullen aanzien worden als
sluikstorters en zullen dan ook vervolgd worden volgens het geldende belastingreglement op het
ophalen van sluikstortingen en sluikverbrandingen.
ARTIKEL 12 /BEKENDMAKING
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 13 /INWERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
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