RETRIBUTIEREGLEMENT

RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE VERKOOP
VAN PMD-ZAKKEN, GEVENTILEERDE
KEUKENAFVALBAKJES EN
COMPOSTEERBARE ZAKKEN

Goedgekeurd door het MAT op 6 december 2021
Goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 13 december 2021
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2021

AANSLAGJAREN
2022-2025
GEMEENTE KORTENAKEN

Retributiereglement op
composteerbare zakken

de

verkoop

van

pmd-zakken,

geventileerde

keukenafvalbakjes

en

INHOUD
Overwegend gedeelte ............................................................................................................................. 2
Beschikkend gedeelte ............................................................................................................................. 2
Artikel 1 /Heffingstermijn ...................................................................................................................... 2
Artikel 2 /Grondslag ............................................................................................................................. 2
Artikel 3 /Retributieplichtige ................................................................................................................. 3
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.................................................................................................................. 4

1

Retributiereglement op
composteerbare zakken

de

verkoop

van

pmd-zakken,

geventileerde

keukenafvalbakjes

en

OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
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 beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2003 tot medeoprichting van en
deelname aan het Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf, opgericht op 15 december 2003;
Gelet op het Retributiereglement op de verkoop van pmd-zakken, roze zakken, geventileerde
keukenafvalbakjes en composteerbare zakken, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28
november 2019;
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 25 februari 2021;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 73320300/002000;
Overwegende dat EcoWerf als aanbestedende overheid zorgt voor de levering van pmd-zakken aan de
gemeenten uit haar werkingsgebied;
Overwegende dat Fost Plus het saldo van de reële kostprijs aan EcoWerf vergoedt via zogenaamde
opvolgingskosten;
Overwegende dat het contract tussen EcoWerf en Fost Plus een zelfde prijs verplicht stelt in alle
gemeenten;
Overwegende dat sorteeranalyses van huisvuilzakken in het verleden aantoonden dat meer dan 30 %
van de inhoud van de huisvuilzak uit GFT bestaat;
Overwegende dat een reductie van het huisvuil een positieve weerslag heeft op de financiële toestand
van de gemeente;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /HEFFINGSTERMIJN
Dit retributiereglement is van toepassing op de aanslagjaren 2022-2025, zijnde de kalenderjaren 20222025 waarin de retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie op de verkoop van pmd-zakken, geventileerde
keukenafvalbakjes en composteerbare zakken.
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ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van pmdzakken, geventileerde keukenafvalbakjes en composteerbare zakken, hierna de ‘gebruiker’ genoemd.
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarieven worden gehanteerd:
PMD-ZAKKEN
Voor een zak bestemd voor het inzamelen van PMD bedraagt het retributietarief € 0,15/zak.
Deze pmd-zakken worden in een rol van 20 stuks aangeboden tegen het retributietarief van € 3,00.
COMPOSTEERBARE ZAKKEN
Voor een zak bestemd voor het inzamelen van composteerbaar keukenafval bedraagt het retributietarief
€ 0,05/zak.
Deze composteerbare zakken worden in een rol van 50 stuks aangeboden tegen het retributietarief van
€ 2,50.
GEVENTILEERDE KEUKENAFVALBAKJES
Voor de aankoop van een geventileerd keukenafvalbakje bedraagt het retributietarief € 2,00/bakje.
ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
Er is vrijstelling van de retributie voor de diensten van gemeente en OCMW Kortenaken.
ARTIKEL 6 /BETAALW IJZE
De retributie dient onmiddellijk contant betaald te worden bij ontvangst van pmd-zakken, geventileerde
keukenafvalbakjes en composteerbare zakken.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient ofwel onmiddellijk contant te worden betaald door de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die pmd-zakken, composteerbare zakken en geventileerde keukenafvalbakjes aankoopt,
ofwel via overschrijving indien een factuur dient opgesteld te worden.
ARTIKEL 8 /W IJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 25
februari 2021 (procedure van toepassing op gemeente, OCMW en AGB).
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
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ARTIKEL 10 /INW ERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2022.
Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande retributiereglementen inzake de verkoop van pmdzakken, geventileerde keukenafvalbakjes en composteerbare zakken.
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