ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN KOKSIJDE
OP : 20 maart 2017

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE KOKSIJDE

Tegenwoordig : L.Deltombe, voorzitter;
M.Vanden Bussche, burgemeester;
D.Dawyndt, A.Serpieters, L.Van Hove, R.Gantois, schepenen;
J.Loones, G.Decorte, P.Casselman, F.Devos, A.Cavyn, C.Castelein ,
C. Bakeroot, I.Vancayseele, B.Dalle, H.Ghyselen, G.Verhaeghe,
R.Mouton, I.Vandekeere, P.Hillewaere, A.Hancke, G.Vandenbroucke,
raadsleden;
J.Stekelorum, secretaris
DE GEMEENTERAAD,
Bijeengeroepen overeenkomstig en ingevolge art. 19, 20 en 21 van het
gemeentedecreet

10. VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING AAN HUIS VAN GROENTE-, FRUIT EN TUINAFVAL
(GFT) EN HUISHOUDELIJK RESTAFVAL IN CONTAINERS.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op het artikel 42§3, artikel 43§2,15° en artikel 253§1,3°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Vlarema);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot goedkeuring van het Uitvoeringsplan huishoudelijk en
gelijkaardig bedrijfsafval. Vlaanderen zet met dit plan versterkt in op afvalpreventie, hergebruik en materiaalkringlopen om zo op
termijn te evolueren naar een volledig circulaire economie;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013, en latere wijzigingen, tot vaststelling van het meerjarenplan
2014-2019, in het bijzonder op het actieplan AP-1202 met actie ACT-145; dat hiermee ingezet wordt op afvalpreventie en een
circulaire economie, o.a. door het toepassen van een gedifferentieerde tarifering waarbij het aanbieden van materiaal dat selectief
wordt ingezameld goedkoper wordt dan het aanbieden van materiaal dat enkel nog verbrand of gestort kan worden en zo uit de
kringloop verdwijnt;
Gelet op het algemeen politiereglement zoals hervastgesteld bij gemeenteraad van 19 december 2016, in het bijzonder op Titel 2,
Hoofdstuk 1, Afdeling 1 (artikel 5) en Afdeling 2;
Overwegende dat het gebruik van een container niet verplicht wordt maar belangrijke voordelen kan bieden t.o.v. het gebruik van
zakken, met name: containers lekken of scheuren niet, het afval blijft afgeschermd van katten, meeuwen of ongedierte en het
aanbieden en ledigen is minder belastend;
Overwegende dat voorzien wordt in een nultarief voor het aanbieden van gft in de periode van week 42 tot en met week 45
(periode bladval bomenareaal op openbaar domein);
Overwegende dat de vaste inzamelkosten inbegrepen blijven in de forfaitaire milieubelasting, dat deze kosten niet rechtstreeks
kunnen worden gelinkt aan het ingezamelde gewicht en dus niet rechtstreeks via het principe 'de vervuiler betaalt' kunnen
worden verrekend aangezien het team Openbare netheid vooraf bepaalde vaste rondes aflegt ongeacht of iemand al dan niet
afval aanbiedt;
Overwegende dat de afvalintercommunale IVVO vooropstelt om dit te kunnen implementeren per 01/07/2017 en daarna het
operationele beheer van de containers op zich neemt;
Gehoord schepen Serpieters die de opzet van het systeem uitgebreid toelicht aan de hand van een powerpoint;
Gehoord raadslid Mouton die vaststelt dat het restafval in de bak duurder zal zijn dan wanneer men een zak gebruikt, wat
schepen Serpieters ontkent, er zit gemiddeld 7 kilogram in een zak, waarop schepen Mouton meldt dat er wel 10 kilogram in kan;
ze vraagt ook of er voor de container een waarborg zal moeten betaald worden, waarop schepen Serpieters meldt dat dit niet het
geval is; ten slotte vraagt ze of er door de gebruikers controle kan gebeuren op het opgehaalde volume; bijv. met behulp van een
app; ze stelt ook vragen in verband met het slot dat moet aangekocht worden aan 35 euro, waarop schepen Serpieters meldt dat
dit niet zo frequent gebruikt wordt; raadslid Mouton ten slotte vraagt ook of de invoering van het nieuwe systeem een invloed zal
hebben op de milieubelasting, zoals steeds werd beloofd, waarop schepen Serpieters meldt dat met deze belasting ook ruimere
zaken worden betaald, maar dit in de toekomst zeker kan meegenomen worden; haar fractie zal tegenstemmen omdat de
milieubelasting niet wordt verlaagd
Gehoord raadslid Loones die schrik heeft voor de ophaling van afval bij tweede verblijvers, waar je nu al ziet dat overal kleine
zakjes worden gedumpt; hij meent dat als we niet goed voorbereid zullen zijn, er misbruik zal bestaan door bijv. afval te dumpen
in bakken van andere inwoners; hij vraagt dan ook doorgedreven controle en een goede informatiecampagne, waarop schepen
Serpieters zegt dat hij geen schrik heeft, zoals ook is gebleken bij de diftarisering van het containerpark; de communicatie zal
goed voorbereid worden
BESLUIT:

goedgekeurd met 20 ja (L. Deltombe, M. Vanden Bussche, D. Dawyndt, A. Serpieters, L. Van Hove, R. Gantois,
J. Loones, G. Decorte, P. Casselman, F. Devos, A. Cavyn, C. Castelein, C. Bakeroot, H. Ghyselen, G. Verhaeghe,
I. Vandekeere, P. Hillewaere, A. Hancke, G. Vandenbroucke, B. Dalle) en 2 tegen (I. Vancayseele, R. Mouton)

Art. 1.

Er wordt voor een termijn met ingang van 1 juli 2017 en eindigend op 31 december 2019 een retributie geheven op
het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en huishoudelijk restafval via containers voor de inzameling aan
huis.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Huishoudelijk restafval: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en
die in een daartoe bestemd recipiënt kunnen worden aangeboden, met uitzondering van alle selectief ingezamelde
afvalstoffen (aan huis, via brengpunten of via het milieupark).
Groente-, fruit- en tuinafval (gft): organisch composteerbaar afval dat ontstaat door de normale werking van een
particuliere huishouding zoals aardappelschillen, loof en schillen van vruchten, groente- en fruitresten, doppen van
noten, theebladeren, koffiedik en papieren koffiefilters, huishoudpapier, kleine hoeveelheden gekookte etensresten,
mest van kleine huisdieren, snijbloemen en kamerplanten, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten
uit groente- en siertuin.

Art. 3.

§1. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
a. voor huishoudelijk restafval: 0,15 euro/kg,
b. voor groente-, fruit- en tuinafval (gft): 0,05 euro/kg. In week 42 t.e.m. 45 bedraagt het tarief 0 euro/kg,
§2. De te betalen retributie wordt berekend door de tarieven bepaald in art. 2§1.a. en b. te vermenigvuldigen met
het gewicht dat wordt geregistreerd bij het aanbieden van de container als het gewichtsverschil van de
container vóór en na het ledigen met het weegsysteem aan de huisvuilwagen.
§3. Bij teruggave of ophaling aan het ophaalpunt door de aangestelde dienst van een ongereinigde container wordt
een retributie aangerekend van 20 euro voor het reinigen van de container. Deze wordt via een kostennota
aangerekend, die op eerste verzoek moet worden betaald.
§4. Bij verlies van een container of beschadiging er van, die niet door normaal gebruik veroorzaakt werd, wordt een
vergoeding aangerekend:
a.
b.
c.
d.
e.

20 euro voor een interventie ter vervanging van een onderdeel /elektronische gegevensdrager,
39 euro voor een container met een inhoud tot en met 140 liter,
48 euro voor een container met een inhoud van 141 tot en met 240 liter,
62 euro voor een container met een inhoud van 241 tot en met 360 liter,
300 euro voor een container met een inhoud van 1.100 liter (vb. voor gebruik in een meergezinswoning).

§5. Het omruilen van een container (naar een ander volume) gebeurt de eerste keer gratis. Vanaf de tweede
omruiling (naar een ander volume) wordt een vergoeding van 12 euro per container aangerekend.
Art. 4.

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van een container voor het aanbieden van gft en/of huishoudelijk
restafval voor de inzameling aan huis. Een container voor gedeeld gebruik in een meergezinswoning, moet door de
Vereniging van Mede-eigenaars worden aangevraagd.

Art. 5.

§1. Een container kan aangevraagd worden bij de afvalintercommunale IVVO. Gemeentelijke containers die reeds
eerder aangevraagd werden en in gebruik zijn voor de inzameling van gft moeten niet opnieuw worden aangevraagd
maar worden uitgerust met een registratiechip voor de verdere administratieve behandeling door de IVVO.
§2. Iedere aanvrager betaalt een voorschot op basis van het aantal en type containers door middel van een
overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur. Hiertoe zal een betalingsuitnodiging door de
IVVO worden verstuurd. Dit voorschot bedraagt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

22 euro voor één gft-container met een inhoud tot en met 140 liter per ophaalpunt,
28 euro voor één gft-container met een inhoud van 141 tot en met 240 liter per ophaalpunt,
42 euro voor één gft-container met een inhoud van 241 tot en met 360 liter per ophaalpunt,
50 euro voor een container voor huishoudelijk restafval per ophaalpunt,
50 euro voor meerdere containers met een inhoud tot en met 360 liter op eenzelfde ophaalpunt,
200 euro per container met een inhoud van 1.100 liter per ophaalpunt (vb. voor gebruik in een
meergezinswoning).

Telkens wanneer een container wordt aangeboden voor de desbetreffende inzameling aan huis zal het vooraf
betaalde bedrag verminderd worden met de retributie zoals bepaald in artikel 2.
Zodra het nog beschikbare bedrag lager is dan 10 euro per ophaalpunt wordt door de IVVO een nieuwe
betalingsuitnodiging gestuurd. Voor het versturen van een betalingsherinnering zal de IVVO administratiekosten
aanrekenen van 5 euro per herinnering.
§3. Een container wordt geledigd zolang het nog beschikbare bedrag voor de ophaling positief is. Bij het niet betalen
op de vervaldag wordt de container opgehaald door de aangestelde dienst zonder voorafgaande verwittiging.
§4. Het stopzetten of omruilen van een container gebeurt via de klantendienst van de IVVO. Bij stopzetting
(verhuis, overlijden, …) wordt de container opgehaald door de aangestelde dienst en de diftardienst gesloten.
Het openstaand saldo wordt door de IVVO in opdracht van de gemeente Koksijde terug gestort op het
rekeningnummer van de aanvrager nadat dit desgevallend aangewend werd voor de betaling van de
reinigingskost zoals vermeld in art. 2§3 en van de kost bij verlies of beschadiging zoals vermeld in art. 2§4.
Art. 6.

Elke container kan op eenvoudige aanvraag van de aanvrager bij de klantendienst van de IVVO, uitgerust worden
met een kantelslot. Dit kantelslot wordt door de IVVO aangeboden voor 35 euro per stuk (excl. btw) en wordt apart
aangerekend.

Art. 7.

Invorderingsprocedure en kosten bij schuldvordering door de financiële dienst van de gemeente Koksijde
§1. De schuldvorderingen zijn te betalen op dertig kalenderdagen volgend op de verzending ervan.
§2. Maningen zijn te voldoen op zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan.
§3. De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet akkoord gaat met de toegestuurde
schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de datum van verzending van
de schuldvordering, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te
dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement.
Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen beroep instelt bij het
schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 94
tweede lid van het gemeentedecreet.

§4.

Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig de vervaldatum vermeld op de
betalingsuitnodiging, worden volgende kosten aangerekend voor het verzenden van aanmaningen en
aangetekende zendingen die ten laste van de schuldenaar van de retributie vallen. De kosten worden als volgt
vastgesteld:
verzending van een niet aangetekende aanmaning
verzending van een aangetekende aanmaning

geen kosten
6,00 EUR

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 12,48 wordt dan 13,00). Het
basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de maand juli 2016 volgens de volgende formule:
(bedrag kosten §4) x index der consumptieprijzen juli retributiejaar / index der consumptieprijzen juli 2016
Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het Gemeentedecreet
opgemaakt door de financieel beheerder van de gemeente Koksijde. Het dossier wordt overgemaakt aan een
gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder.
De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden berekend overeenkomstig het
koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders
in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen
Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.
Art. 8.

De gemeenteraadsbeslissing van 24/10/2016 met betrekking tot de vaststelling van de retributie voor de inzameling
van groente- fruit- en tuinafval (gft) aan huis blijft van toepassing tot 1 juli 2017.

Art. 9.

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer gouverneur, de heer financieel beheerder van de
gemeene Koksijde, de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling, de OVAM en het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVVO.

Gedaan te Koksijde in zitting datum als boven.
Namens de leden van de raad.
De secretaris,
get. J. Stekelorum
_________________________________
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De secretaris,

Joeri STEKELORUM

De voorzitter,
get. L. Deltombe
De voorzitter,

Luc DELTOMBE

