UITTREK$EL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 16 juli 2015
Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter,
K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
Arrondissement Leuven
GEMEENTE
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G.
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Holsbeek, M. Saelmaekers, L. $teenwegen, G. Trompet, M. Pierlé, G. Arnauts,
Arnauts, H. Hendrickx, Y. Sterkendries, S. Vandermeulen, T. Peeters en
Bogaerts, raadsleden;
Vandermeulen, gemeentesecretaris d.d.
De gemeenteraad:

Belasting voor de inzameling en verwerking van de op het containerpark aangeboden
landbouwfolies.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), zoals tot op heden gewijzigd,
inzonderheid de bijlagen 2.1 en 5.1.4;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan “Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen 2008-2015”;
Gelet op het voorstel van EcoWerfd.d. 06/10/20 14 betreffende het te hanteren tarief voor het
aanbrengen van landbouwfolies op het containerpark;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat volgens het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van
Kleine Ondernemingen de gemeente bij inzameling van landbouwfolies de werkelijke
kostprijs dient door te rekenen aan de aanbieder, m.a.w, dat de inzameling kostendekkend
dient te zijn;
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het gemeentelijk containerpark, en meer
in het bijzonder de verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden
afvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat derhalve, de kosten voor inzameling en verwerking van de op het
containerpark aangebrachte landbouwfolies, zullen verhaald worden op de aanbieders via een
gedifferentieerde belasting;
Overwegende dat deze belasting zal worden gedifferentieerd in functie van het gewicht van
de aangeboden landbouwfolies;
Overwegende dat de invoering van een dergelijk belastingsysteem voor de inzameling en
verwerking van afvalstoffen op het containerpark, de gemeente toelaat om het principe van
‘de vervuiler betaalt’ toe te passen, en om alzo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en
slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren.
Gelet op de beraadsiaging;
Met 16 stemmen voor
Besluit:
Artikel 1: Met ingang van heden wordt er een contantbelasting geheven ten laste van elke
land- en tuinbouwer voor het aanbieden van landbouwfolies op het containerpark, tijdens de
door de gemeente georganiseerde inzameling van landbouwfolies op het containerpark.
-

-,

Vervolg uiftreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 16 juli 2015: Belasting voor
de inzameling en verwerking van de op liet containerpark aangeboden landbouwfolies.
Art. 2: Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder landbouwfolies:
alle plastic folie, zwart, grijs of wit, die in de landbouw gebruikt wordt om materialen af te
dekken of te verpakken met uitzondering van:
Geperforeerde folie
Tuinbouwfolie uit kassen en groeitunnels
Art.3: Deze belasting is verschuldigd in functie van het gewicht van de aangeboden
landbouwfolies op het containerpark.
Art. 4: De belasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking
aangeboden landbouwfolies bedraagt 0,08 EUR per kg.
Art. 5: De belasting is verschuldigd door de bezoeker die de landbouwfolies aanbiedt en is
betaalbaar, na gewichtsbepaling en na afgifte van de landbouwfolies met de betaalkaart of de
daartoe voorziene betaalkaart verstrekt door de gemeente.
Art. 6: De invordering van de belasting zal desnoods gebeuren overeenkomstig de bepalingen
van de burgerlijke procedure.
Art. 7: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met de voorziene bekendmaking.
Art. 8: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in
het gemeentedecreet van 15juli 2005 (B.S. 3 1.08.2005), en latere wijzigingen, van
toepassing.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De secretaris d.d. i.o.,
De voorzitter,
(Get.) B. Vandermeulen
(Get.)P. Reekmans.
Voor eensluidend uittreksel.
/
De secretaris wnd. i.o.
Dè burgemeester.
/
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K. Wauters

P. Reekmans.

