RETRIBUTIE OP DE VERKOOP VAN GFT-COMPOST, topdressing (fijne compost) en
potgrond
GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2017
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 9 september 2013 betreffende de ‘Vestiging van
een retributie op de verkoop van GFT-compost en potgrond’;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2017
betreffende de ‘Verhoging tarieven topdressing (fijne compost)’;
Gelet op het schrijven van IOK Afvalbeheer van 18 januari 2017 betreffende de verhoging van
de tarieven voor topdressing (fijne compost) van 2 euro naar 4 euro per zak of 144 euro voor
een pallet van 36 zakken;
Overwegende dat deze verhoging voor alle palletten topdressing voor afhalingen is ingegaan
vanaf 1 januari 2017;
Overwegende dat in het kader van een uniforme verkoopprijs op de containerparken van het
werkingsgebied van IOK Afvalbeheer, IOK verzoekt om het tarief voor topdressing in het van
toepassing zijnde retributiereglement te wijzigen naar 4 euro per zak;
Overwegende dat IOK door de composteringsinstallatie, compost en topdressing ter
beschikking heeft en deze aanbiedt in zakken van 40 liter; dat IOK eveneens potgrond ter
beschikking stelt via de gemeentelijke containerparken in beheer van IOK;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De beslissing van onze raad van 9 september 2013 houdende vestiging van een
retributie op de verkoop van GFT-compost en potgrond wordt opgeheven met ingang van
heden.
Artikel 2. Vanaf de datum van deze beslissing en voor een periode eindigend op 31 december
2019 wordt een retributie gevestigd op de verkoop van Vlaco-compost, Vlaco-topdressing en
Vlaco-potgrond op het containerpark.
Artikel 3. De retributie wordt vastgesteld op:
- 2,00 euro per zak van 40 liter Vlaco-compost;
- 4,00 euro per zak van 40 liter Vlaco-topdressing (fijne compost);
- 4,00 euro per zak van 50 liter Vlaco-potgrond.
Artikel 4. De retributie is verschuldigd door de aankoper van compost of potgrond tegen
afgifte van een betalingsbewijs. De betaling gebeurt via het betalingssysteem van het
containerpark.
Artikel 5. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de
niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

