RETRIBUTIEREGLEMENT

RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE INZAMELING
VAN LANDBOUWFOLIE EN -PLASTIEK

Goedgekeurd door het College van Burgemeester & Schepenen op 12 oktober 2020
Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 22 oktober 2020

AANSLAGJAAR

2020
GEMEENTE KORTENAKEN

Retributiereglement op de inzameling van landbouwfolie en -plastiek

INHOUD
Overwegend gedeelte ............................................................................................................................. 2
Beschikkend gedeelte ............................................................................................................................. 2
Artikel 1 /Aanslagjaar ........................................................................................................................... 2
Artikel 2 /Grondslag ............................................................................................................................. 2
Artikel 3 /Retributieplichtige ................................................................................................................. 2
Artikel 4 /Retributietarief ....................................................................................................................... 3
Artikel 5 /Vrijstellingen .......................................................................................................................... 3
Artikel 6 /Betaalwijze ............................................................................................................................ 3
Artikel 7 /Betaaltermijn ......................................................................................................................... 3
Artikel 8 /Wijze van invordering ........................................................................................................... 3
Artikel 9 /Bekendmaking ...................................................................................................................... 3
Artikel 10 /Inwerkingtreding.................................................................................................................. 3

1

Retributiereglement op de inzameling van landbouwfolie en -plastiek

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 ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/02 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 70200000/032900;
Gelet op de specifieke problemen die zich stellen voor de landbouwers die hun landbouwfolie en –
plastiek willen brengen op het containerpark: de hoeveelheden, de aparte inzameling en verwerking
ervan;
Gelet op de contracten met EcoWerf, waaraan de gemeente Kortenaken verbonden is in afstand van
bevoegdheid voor de ophaling en verwerking van restafval;
Gelet op de kosten van organisatie van een specifieke inzameling van landbouwfolie op het
containerpark;
Overwegende dat het wenselijk is in een specifieke retributie voor de inzameling van landbouwfolie en
-plastiek op het gemeentelijk containerpark te voorzien;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /AANSLAGJAAR
Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2020, zijnde het kalenderjaar 2020 waarin de
retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie op het ter inzameling aanbieden van landbouwfolie en plastiek op het gemeentelijk containerpark op dinsdag 10 november 2020 tussen 8u30 en 16u00.
De landbouwfolie dient proper te zijn. Op voormelde datum is het verboden andere afvalstoffen mee te
brengen naar het containerpark, dit om logistieke redenen.
ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de landbouwers en fruittelers die landbouwfolie en -plastiek ter
inzameling op het gemeentelijk containerpark aanbieden op dinsdag 10 november 2020 tussen 8u30
en 16u00.
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Retributiereglement op de inzameling van landbouwfolie en -plastiek
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarieven worden gehanteerd:
RETRIBUTIE OP DE INZAMELING VAN LANDBOUWFOLIE EN -PLASTIEK
De retributie wordt vastgesteld op € 10,00 per kubieke meter folie/plastiek die ter inzameling
aangeboden wordt op het containerpark. Het aantal kubieke meter zal geschat worden, en indien nodig
gemeten worden, door de parkwachter.
ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
Er worden geen vrijstellingen gegeven op de betaling van de retributie.
ARTIKEL 6 /BETAALWIJZE
De retributie dient door de landbouwers en fruittelers onmiddellijk cash te worden betaald
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient door de landbouwers en fruittelers onmiddellijk cash te worden betaald op het moment
van het ter inzameling aanbieden van landbouwfolie en -plastiek.
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 /BEKENDMAKING
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 10 /INWERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 10 november 2020.
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