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RETRIBUTIEREGLEMENT OP PMD-ZAKKEN EN LUIERZAKKEN VOOR DE PERIODE 2016-2018
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
BEVOEGDHEID
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 25 april 2014.
JURIDISCHE GROND
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, laatst gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012.
Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, laatst gewijzigd bij
decreet van 23 december 2011.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, laatst gewijzigd bij decreet van 3 juli 2015.
Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, laatst gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2014.
Het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 houdende de heffing van een retributie op het gebruik van
containerparkkaarten, PMD-zakken en luierzakken voor de periode 2013-2018.
MOTIVERING
Bij besluit van 29 januari 2013 stelde de gemeenteraad een retributie vast op containerparkkaarten,
PMD-zakken en luierzakken voor de periode 2013-2018. Naar aanleiding van de vernieuwing van het
containerpark, keurde de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2015 een gecoördineerd belastingreglement
goed voor de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, inzameling en verwijdering
van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en het gebruik van het gemeentelijk containerpark.
Er wordt niet langer gewerkt met containerparkkaarten. Zodoende wordt voorgesteld het
retributiereglement van 29 januari 2013 houdende de heffing van een retributie op het gebruik van
containerparkkaarten, PMD-zakken en luierzakken voor de periode 2013-2018 als volgt aan te passen.
PMD afval wordt enkel aan huis opgehaald. Het PMD-afval moet worden aangeboden in speciaal daartoe
bestemde zakken. Er worden geen verhoogde productiekosten voorzien voor het vervaardigen van deze
zakken. Daarom wordt voorgesteld om de retributie van 3 euro per rol PMD-zakken aan te houden.
Luierafval en incontinentiemateriaal kunnen via speciale zakken gratis (indien geen andere fracties
aangeboden worden) gedeponeerd worden in 1100 liter containers op het containerpark.

De verwerking van dit afval is duur, waardoor een retributie op luierzakken noodzakelijk is. Er worden
geen verhoogde productiekosten voorzien voor het vervaardigen van deze zakken. Daarom wordt
voorgesteld om de retributie van 5 euro per rol luierzakken aan te houden.
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:

Voor een periode van drie jaar, eindigend op 31 december 2018, wordt een gemeentelijke
retributie op PMD-zakken vastgesteld van 3 euro per rol van 12 PMD-zakken.

Art. 2:

Voor een periode van drie jaar, eindigend op 31 december 2018, wordt een gemeentelijke
retributie op luierzakken vastgesteld van 5 euro per rol van 10 luierzakken.

Art. 3:

De PMD-zakken en luierzakken worden verkocht bij de Milieudienst en de dienst Burgerzaken
en Welzijn.

Art. 4:

De PMD-zakken en luierzakken worden in standaardverpakking verkocht.

Art. 5:

De retributie is contant te betalen, cash of met bancontact, en wordt geheven op het ogenblik
van aankoop van de zakken. Het bewijs van betaling blijkt uit het afleveren van een
ontvangstbewijs. Indien het document niet onmiddellijk kan worden meegegeven moeten de
personen of instellingen die aan de belastingen onderworpen zijn het bedrag van de retributie
betalen op het ogenblik van hun aanvraag. Bij gebreke van contante betaling wordt de
retributie ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.

Art. 6:

Dit besluit treedt vanaf heden in werking.

Art. 7:

Onderhavig reglement vervangt het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 houdende de
heffing van een retributie op het gebruik van containerparkkaarten, PMD-zakken en
luierzakken voor de periode 2013-2018.

Art. 8:

Een afschrift van dit retributiereglement zal aan de heer Gouverneur van de
Provincie Oost-Vlaanderen en aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst worden
toegezonden.
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