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Retributiereglement op de verkoop van compostvaten,
compostbakken, allerlei toebehoren, BioBags, compost en
potgrond. - Goedkeuring
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Eric Pelckmans

Beknopte samenvatting
Op het containerpark wordt gewone compost verkocht aan 2 euro per zak van 40 liter, maar ook de
topdressing compost ( fijnere compost ) wordt aan dezelfde prijs verkocht. In de raad van bestuur van
IOK Afvalbeheer van 20 december 2016 werd beslist om de verkoopprijs voor topdressing compost te
verhogen van 2 euro naar 4 euro per zak, zodat de prijs overeenstemt met de werkelijke kostprijs.
In het kader van een uniforme verkoopprijs op de containerparken van het werkgebied, vraagt het
IOK om het nieuwe tarief toe te passen.
De tarieven van de andere producten blijven behouden.

Beschrijving
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Aanleiding en context
Sinds 1997 biedt IOK Afvalbeheer aan de burgers de mogelijkheid om op de containerparken compost
aan te kopen in zakken van 40 liter aan de prijs van 2 euro per zak. In 2013 werden er bijkomende
compostproducten aangeboden waaronder topdressing en potgrond.
Potgrond is een samengesteld product waarin +/- 30% groencompost verwerkt wordt samen met een
mengsel van tuinturf, turfrooisel en schorscompost. De verkoopprijs werd berekend op de effectieve
productieprijs.
Topdressing is extra fijne compost bekomen na een bijkomende afzeving van gewone compost.
Ondanks de bijkomende kost voor afzeving en om de topdressing vlot te lanceren bij de burgers, werd
er in 2013 voor gekozen om de verkoopprijs gelijk te stellen aan deze van de gewone compost, zijnde
2 euro per zak van 40 liter. In de lanceringsperiode is de verkoop van topdressing compost met meer
dan 60% gestegen.
Bijgevolg is het aangewezen om de verkoopprijs van de topdressing compost te verhogen naar de
effectieve productieprijs per zak, zijnde 4 euro per zak van 40 liter. De tarieven van de andere
producten blijven behouden.
Juridische grond

 De bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikels 42 en 43.

 Het in het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement
op de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en
aanvullingen terzake.
Argumentatie
Het is belangrijk dat we mensen blijven stimuleren om zelf hun GFT-afval te composteren en zo actief
afval te voorkomen. Het aanbieden van het hiervoor benodigde materiaal tegen een gunstige
vergoeding kan hiertoe bijdragen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
budgetcode 2017/7000000/OMG/0300

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf heden en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie
geheven op de verkoop van compostvaten, compostbakken, allerlei toebehoren, BioBags, compost en
potgrond.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die om het product
verzoekt.
Artikel 3
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tarief
De tarieven worden als volgt vastgesteld:











compostvat:

20 euro per vat;

compostbak:

20 euro per bak;

beluchtingstok:

5 euro per stuk;

compostzeef:

15 euro per zeef;

BioBag van 10 liter:

0,12 euro per zak;

BioBag van 120 liter:

0,60 euro per zak;

compost gewoon (40 liter):

2 euro per zak;

compost topdressing (40 liter):

4 euro per zak;

potgrond (50 liter):

4 euro per zak.

Artikel 4
verkooppunt
Het stadskantoor is verkooppunt van: BioBags (10 en 120 liter), compostbak, compostvat,
beluchtingstok en compostzeef.
Het containerpark is verkooppunt van: compostbak, compost en potgrond.
Artikel 5
wijze van betaling
Deze retributie wordt contant ingevorderd.
De contantbetaling wordt ter plaatse voldaan op het verkooppunt.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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