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PUNT 04 - FINANCIËN - MILIEU - RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET AFLEVEREN
VAN
EVENEMENTENAFVALZAKKEN,
KEUKENAFVALBAKJES
EN
COMPOSTEERBARE ZAKKEN VOOR GFT CONTAINERS - AANPASSING GOEDKEURING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 september 2015 houdende aanpassing
van het retributiereglement op het afleveren van PMD-zakken, evenementenafvalzakken,
keukenafvalzakjes, zakken voor GFT containers en fietstassen;
Gelet op ons besluit van 30 januari 2018 tot goedkeuring van het
contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval
en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling,
inzameling op afroep, via sorteerstraten als de inzameling op het containerpark;
Gehoord raadslid Mark Keppens die opmerkingen heeft over het feit dat in de bepalingen
over de PMD-zakken zowel vermeld worden in het voormelde retributrie- als in het
belastingreglement;
Overwegende dat het hier inderdaad om een materiële vergissing gaat; dat daarom het
voorliggende retributiereglement van 29 september 2015 moet aangepast worden door de
bepalingen over het afleveren van PMD-zakken te schrappen omdat deze al werden
opgenomen in het belastingreglement van 30 januari 2018;
Overwegende dat daarenboven de in dit retributiereglement vermelde fietstassen nooit
werden verkocht; dat daarom voorgesteld wordt om ook de bepalingen over de fietstassen
te schrappen;
Overwegende dat raadslid Mark Keppens de veelvuldige wijzigingen aan de voornoemde
reglementen aanklaagt; dat hij opmerkt dat er nog oude versies van deze reglementen op
de website van de stad circuleren;
Overwegende dat de schepen van Leefmilieu, Frank Stevens, antwoordt dat deze
aanpassingen noodzakelijk zijn onder meer als gevolg van de invoering van de roze
zakken en de daarbij horende beheersoverdracht naar EcoWerf toe;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2018;
Aangenomen met algemeenheid van stemmen:
BESLUIT:
Artikel 1. Het retributiereglement op het afleveren van PMD-zakken, roze zakken voor
zachte plastics, evenementenafvalzakken, keukenafvalbakjes, composteerbare zakken
voor GFT-containers van 29 september 2018 vanaf heden op te heffen.
Art. 2. Het volgende retributiereglement op het afleveren van evenementenafvalzakken,
keukenafvalbakjes en composteerbare zakken voor GFT-containers goed te keuren en te
laten ingaan vanaf heden:
RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET AFLEVEREN VAN EVENEMENTENAFVALZAKKEN, KEUKENAFVALBAKJES
EN

COMPOSTEERBARE ZAKKEN VOOR GFT-CONTAINERS
ARTIKEL 1 - VOORWERP
Dit retributiereglement heeft betrekking op het afleveren van evenementenafvalzakken,
keukenafvalbakjes en composteerbare zakken voor GFT-containers
ARTIKEL 2 - RETRIBUTIEPLICHTIGE
(a) Voor de aanvraag van keukenafvalbakjes en de composteerbare zakken voor de GFTcontainers (10 l, 40 en 120 l): de aanvrager, zijnde een privé-persoon, de openbare
instellingen of de door de stad erkende verenigingen;
(b) Voor de aanvraag van evenementenafvalzakken van 120 l: de aanvrager (een privépersoon, een vereniging of een onderwijsinstelling) voor de organisatie van een
evenement op het grondgebied van de stad Landen en waarbij de aanvraag gebeurt via
een evenementenformulier.
ARTIKEL 3 - TARIEVEN
(a) KEUKENAFVALBAKJES EN COMPOSTEERBARE ZAKKEN, (gebruik is niet verplicht):
I. keukenafvalbakje per stuk: aankoopprijs, afgerond naar de hogere euro
II. een rol van 50 composteerbare zakken van 10 l: aankoopprijs, afgerond naar de
hogere euro
III. een rol van 10 composteerbare zakken van 40 l: aankoopprijs afgerond naar de
hogere euro
IV. een rol van 10 composteerbare zakken van 120 l: aankoopprijs afgerond naar de
hogere euro
(b) EVENEMENTENAFVALZAKKEN, afgeleverd per stuk en enkel te verkrijgen via het invullen van
een evenementenformulier:
I. 5,00 euro per zak van 120 l.
ARTIKEL 4 - WIJZE VAN INNING
De retributie wordt geheven en contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs op het
ogenblik van de afgifte van de zakken of de afvalbakjes.
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