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VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN COMPOST (ZGN.
TOPDRESSING MET VLACO-LABEL) EN COMPOSTVATEN OP HET MILIEUPARK
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41,2e lid, 14° en 286;
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;
Overwegende dat afvalintercommunale IVVO het groente-, fruit- en tuinafval (gft) dat ingezameld wordt in Koksijde
verwerkt tot compost;
Overwegende dat de IVVO de mogelijkheid biedt om de geproduceerde compost te verkopen op het Milieupark (zgn.
topdressing met Vlaco-keurmerk in zakken van 40 liter, dat is fijn afgezeefde compost bedoeld voor gebruik in sier- en
moestuin of om de grasmat te beschermen en het bodemleven te stimuleren),
Overwegende dat de IVVO hiertoe vanaf april 2020 een 'parkshop-module' toevoegt aan de software voor het beheer
van het park waardoor het stockbeheer en de financiële transacties kunnen gebeuren via de bestaande betaalzuil;
Overwegende dat de IVVO een kostprijs aanrekent aan de deelnemende gemeenten van 120 euro per pallet van 36
zakken (3,33 euro/zak) en voorstelt om een uniforme verkoopprijs te hanteren binnen de regio van 3,50 euro/zak of 3
zakken voor 10 euro;
Overwegende dat de gemeente reeds eerder de mogelijkheid bood om een compostvat aan te schaffen via de dienst
Milieu & Duurzame Ontwikkeling, dat de implementatie van de 'parkshop-module' op het Milieupark de mogelijkheid
biedt om dit efficiënter te organiseren op het Milieupark, dat de retributie voor de verkoop van een compostvat om
thuis te composteren behouden blijft op 17,40 euro en geïntegreerd wordt in dit reglement;
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Art. 1. Er wordt voor een termijn met ingang van 1 mei 2020 en eindigend op 31 december 2025 een retributie
geheven op de verkoop van compost (zgn. topdressing met Vlaco-keurmerk in zakken (40 liter) en compostvaten op
het Milieupark.
Art. 2. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
a. voor compost (zgn. topdressing met Vlaco-keurmerk) in zak (40 liter): € 3,50 euro per zak, € 10 euro voor
drie zakken,
b. voor een compostvat om thuis te composteren: € 17,40,
Art. 3. §1. De retributie is verschuldigd door elke koper van de hier boven vermelde artikelen en wordt geïnd (via
elektronisch betaalsysteem - alleen bancontact, geen kredietkaart) door het intergemeentelijk samenwerkingsverband
IVVO, in opdracht en voor rekening van de gemeente Koksijde
§2. Indien schuldvorderingen onbetaald blijven, zal de toegang tot het Milieupark aan de in gebreke blijvende
schuldenaar worden geweigerd.
§3. Indien de schuldvordering verstuurd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO onbetaald blijft,
wordt de invorderingsprocedure verder gezet door de financiële dienst van de gemeente Koksijde volgens de
bepalingen in art. 4 van dit reglement.
Art. 4: Invorderingsprocedure en eventuele betwisting van de schuldvordering
§1. De schuldvorderingen moeten betaald worden voor de vervaldag vermeld op de factuur/kostennota.
§2. 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/factuur/kostennota, 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.
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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 177 van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur.
§3. Vervolg van de procedure tot de volledige betaling van de retributie en eventuele administratiekosten:
1.

Er worden maximaal twee niet aangetekende maningen verstuurd. Deze zijn te voldoen binnen de zeven
kalenderdagen volgend op de verzending ervan.

2.

Voorafgaand aan de gedwongen procedure via dwangbevel, wordt één aangetekende aanmaning verstuurd.
Deze is te voldoen binnen de zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan.

§4. Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur opgemaakt door de gemeentelijke financieel directeur. 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
§5. Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.
§6. In geval van betaling wordt de ontvangen som eerst aangerekend op de invorderings- en administratiekosten en
vervolgens op de openstaande som van de schuldvordering/retributie.
Art. 5. In het besluit van de gemeenteraad van 17 november 2008 betreffende de retributie op o.a. de verkoop van
compostvaten, wordt art. 4 met betrekking tot de bepaling van de retributie voor de verkoop van een compostvat
opgeheven.
Art. 6. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer gouverneur, de heer financieel directeur van de
gemeente Koksijde, de dienst Milieu & Duurzame ontwikkeling en het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO.
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