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In openbare zitting
Retributiereglement op de inzameling van landbouwfolie en -plastiek. 

De gemeenteraad

Juridische basis:
1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 40 en 41.

2. De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019.

Probleemstelling:
Voor de landbouwers wordt er een inzameling van landbouwfolie en plastiek gehouden op donderdag 25 
juni 2020 tussen 12u30 en 16u op het recyclagepark na overleg met Ecowerf.

De modaliteiten en de prijs dienen in een retributiereglement vastgelegd te worden.

Motivering: 
Voor de land- en tuinbouwers en fruittelers die hun landbouwfolie en – plastiek willen brengen naar het 
recyclagepark stellen zich specifieke problemen namelijk de hoeveelheden, de aparte inzameling en de 
verwerking ervan.

Als retributietarief kan € 4,00 per begonnen 0,5 m³ gehanteerd worden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.
Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2020, zijnde het kalenderjaar 2020 waarin de 
retributie verschuldigd is.

Artikel 2.
Dit retributiereglement beschrijft de retributie op het ter inzameling aanbieden van landbouwfolie en -
plastiek op het recyclagepark op donderdag 25 juni 2020 tussen 12u30 en 16u.

Artikel 3.
De landbouwfolie dient bezemschoon aangeleverd te worden en samengebonden met een reep folie, niet 
met touw of lint.

Indien de afvalstroom niet conform wordt aangeleverd, zal de parkwachter de betreffende lading 
weigeren .

Maximum aanvaardbare hoeveelheid  =10 m³.

Indien landbouwfolies afgeleverd worden met een tractor gelden volgende beperkingen: Lengte van 
maximaal 9m, tractor + aanhangwagen .

Op voormelde datum is het verboden andere afvalstoffen mee te brengen naar het recyclagepark, dit om 
logistieke redenen.



Zijn dus niet toegelaten:

 Geperforeerde folie bv dunne folie die tussen aardbeien gebruikt wordt.

 Gewone tuinbouwfolie uit kassen en groeitunnels

 Opkweekfolie (zakjes met isolatiewol/EPS materiaal)

 Jerrycans afkomstig van bestrijdingsmiddelen

 Bloemen en plantenresten

 Aarde

 Bloempotten en trays

 Sproei slangen

 Hout, stenen of metalen voorwerpen

 Restafval

Artikel 4.
De retributie is verschuldigd door de land- en tuinbouwers en fruittelers die landbouwfolie en -plastiek ter 
inzameling op het recyclagepark aanbieden op donderdag 25 juni 2020 tussen 12u30 en 16u.

Artikel 5.
Volgende retributietarief worden gehanteerd: € 4,00 per begonnen 0,5 m³.

Het aantal kubieke meter zal geschat worden, en indien nodig gemeten worden, door de parkwachter.

Artikel 6.
Er is geen vrijstelling van de retributie.

Artikel 7.
De retributie dient door de land- en tuinbouwers en fruittelers onmiddellijk bij aflevering van de lading op 
het recyclagepark te worden betaald enkel met bancontact.

Zonder betaling wordt de landbouwfolie en –plastiek geweigerd.

Artikel 8.
Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket worden verstuurd aan de toezichthoudende 
overheid.
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