GEMEENTELIJK DIFTAR RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE INZAMELING, HET
HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING
VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL OP
HET INTERCOMMUNAAL CONTAINERPARK TE VLETEREN
Art. 1.

Voor een termijn eindigend op 31.12.2014 wordt een retributie gevestigd op de
volgende ingezamelde fracties afvalstoffen van huishoudelijke (toegangskaart
particulieren) en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong (toegangskaart bedrijven)
op het intercommunaal containerpark gelegen te Elzendamme 5b te Vleteren:
1) inzameling en verwijdering van grofvuil
2) inzameling en recyclage van bouw- en sloopafval
3) inzameling en recyclage van houtafval
4) inzameling en recyclage van groenafval.

Art. 2.

Het bedrag van de retributie wordt volgens de brengmethode als volgt vastgesteld:
€/kg
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De brutoweging en selectie van de afvalstoffen geschiedt aan de ingang van het
containerpark. Na deze registratie deponeert de aanbieder de afvalstoffen in de
desbetreffende containers. Na het uitladen van de afvalstoffen rijdt de aanbieder
over de weegbrug aan de uitgang van het containerpark om het tarragewicht te
bepalen. Het verschil tussen bruto- en tarragewicht is het aangeleverde gewicht.
Voor dit gewicht is een retributie verschuldigd.
Art. 3.

De personen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het
gemeentelijk containerpark zijn de in artikel 2 vermelde retributie verschuldigd. De
betaling dient ter plaatse verricht te worden door middel van bancontact of betaling
in contanten gebruik makend van de muntautomaat.
De betaling kan door
middel van debitering van een tegoedrekening, aangelegd door overschrijving van
een provisie op het rekeningnummer 097-0172939-85 – iban BE89 0970 1729 3985
– bic GKCCBEBB van de IVVO.

Art. 4.

Bij ontstentenis van betaling wordt de retributie ingekohierd en is ze onmiddellijk
eisbaar.

Art. 5.

Elke inwoner van Alveringem ontvangt een jaarlijks gratis forfait ter waarde van
20,00 euro op de badge. De totale bijdrage wordt berekend volgens de
gezinssamenstelling op 01 januari van het lopende jaar. Het saldo van het forfait
vervalt op 31 december van het lopende jaar. Nieuw ingeschreven gezinnen in de
bevolkings- of vreemdelingenregisters ontvangen een forfait, verhoudingsgewijs
berekend volgens het aantal volledige maanden ten opzichte van 12 dat zij
woonachtig zullen zijn in de gemeente. Verenigingen, scholen, ZO en (K)KMO’s
ontvangen géén gratis forfait.

Art. 6.

De eerste ‘toegangskaart voor particulieren’ is gratis. Elke nieuwe inwoner krijgt een
toegangskaart toegestuurd door de I.V.V.O. binnen de maand na zijn officiële
inschrijving in het bevolkingsregister. De toegangskaart wordt onbruikbaar van
zodra een persoon zich heeft uitgeschreven uit het bevolkings- of
vreemdelingenregister. Het eventueel resterend forfait kan op géén enkele manier
opgeëist worden. In geval van verlies of beschadiging kan de eigenaar een nieuwe
badge telefonisch of schriftelijk aanvragen bij de I.V.V.O. na storting van 8,00 euro
op rekening van de intercommunale. Verenigingen, scholen, ZO en (K)KMO’s
kunnen één of meerdere ‘toegangskaart(en) voor bedrijven’ ontvangen, na storting
van 8 euro per kaart op rekening van de intercommunale.

Art. 7.

Indien het politiereglement niet wordt nageleefd of er moedwillig bedrieglijk opzet
wordt vastgesteld kan het stadsbestuur beslissen de toegangskaart onbruikbaar te
maken zodat de toegang tot het containerpark onmogelijk wordt.

Art. 8.

In geval van niet betaling van de retributie wordt deze ingevorderd volgens de
bepalingen van het burgerlijk wetboek.

Art. 9.

Een eensluidend afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de heer
Gouverneur. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan
de politiecommissaris, het intergemeentelijk samenwerkingsverband I.V.V.O., de
OVAM en het Bestuur Milieu-Inspectie (AMINAL).

