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----20. Milieu - retributiereglement verkoop diverse afvalzakken
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad om het agendapunt dat
oorspronkelijk geagendeerd stond als punt 21 te behandelen als agendapunt 20.
NVA raadslid Byttebier stelt voor artikel 4 van het voorliggende retributiereglement aan te
passen in die zin dat men de resterende oude restafvalzakken bij de gemeentelijke diensten
in plaats van bij Imog inwisselt tegen nieuwe zakken mits betaling van een toeslag.
Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad deze aanpassing door te voeren.
Daarop volgt de verdere behandeling van het agendapunt.
De gemeenteraad heeft in zitting van 3 december 2009 het retributiereglement ‘verkoop
diverse afvalzakken’ aangepast en dit eindigt op 31 december 2013.
Artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen laat de gemeente toe het intergemeentelijk
samenwerkingsverband of een verzelfstandigde entiteit te machtigen om de kosten van het
beheer van huishoudelijk afval te innen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies
worden verhaald.
De Vlaamse regering heeft op 17 februari 2012 het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) vastgesteld.
Er wordt verwezen naar deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 betreffende de verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in de algemene
politieverordening zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2010 en
gewijzigd op 1 december 2011.
Artikel 3 van de statuten van Imog stipuleert dat de opdrachthoudende vereniging tot doel
heeft de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het
afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten.

De raad van bestuur van Imog heeft in zitting van 18 juni 2013 beslist volgend voorstel tot
aanpassing van de retributies van de afvalzakken en de intergemeentelijke inning van de
retributies voor te leggen aan de colleges van burgemeester en schepenen:
- retributie grote zak: 1,60 euro per zak;
- retributie kleine zak: 0,85 euro per zak;
- retributie oranje zak: 1,60 euro per zak;
- retributie PMD-zak: 0,25 euro per zak.
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 10 juli 2013 zich te kunnen
vinden in de voorstellen geformuleerd door Imog.
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 28 augustus 2013 akkoord
te gaan met de voorgestelde aanpassing van de retributie van de PMD-zakken tot 0,15 euro
per zak en 0,30 euro voor grote zakken naar aanleiding van een opmerking geformuleerd
door Fost-Plus op de tarieven zoals voorgesteld door de raad van bestuur van Imog op 18
juni 2013.
De milieuraad heeft het voorstel tot aanpassing van het retributiereglement ‘verkoop diverse
afvalzakken’ besproken in de vergadering van 3 september 2013 en had hierover geen
opmerkingen.
De gemeenteraadscommissie financiën heeft dit retributiereglement besproken in zijn
vergadering van 23 september 2013 en staat hier positief tegenover.
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert
dat het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan
tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande
retributiereglement ‘verkoop diverse afvalzakken’ goed te keuren.
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement gaat in per 1 januari 2014 en eindigt op 31
december 2019.
RETRIBUTIEREGLEMENT VERKOOP DIVERSE AFVALZAKKEN
Art. 1. - Er wordt een retributie geheven op de verkoop van afvalzakken verplicht te
gebruiken voor de ophaling van restafval, PMD-afval en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen.
Art. 2. - De zakken worden te koop aangeboden door de diensten van het
gemeentebestuur aan:
1. grote witte restafvalzakken: 1,60 euro per zak (16 euro per pakket van 10
zakken);
2. kleine witte zakken: 0,85 euro per zak (8,50 euro per pakket van 10 zakken);
3. oranje bedrijfsafvalzakken: 1,60 euro per zak (16 euro per pakket van 10
zakken);
4. PMD-zakken: 0,15 euro per zak (3 euro voor 20 PMD-zakken);
5. grote PMD-zakken voor het scholenproject van Fost Plus en voor de PMDcontainers met inhoud 120 liter: 0,30 euro per zak (3 euro voor 10 zakken).
Art. 3. - Imog krijgt machtiging om een verkoopnet te organiseren voor afvalzakken via
handelaars of commerciële instellingen. De verplichte verkoopprijs voor de handelaars

is deze zoals vermeld in artikel 2. De aankoopprijs voor de handelaars bedraagt de
verplichte verkoopprijs verminderd met een commissie als volgt bepaald:
Aankoopprijs
per zak in
euro
1,552

grote witte
restafvalzak
kleine witte
0,8245
restafvalzak
bedrijfsafvalzak 1,552
PMD zak
0,1455

Commissie
per zak excl.
btw in euro
0,03967

Btw op
commissie
in euro
0,00833

Verplichte
verkoopprijs per zak
in euro
1,60

0,02107

0,00443

0,85

0,03967
0,003719

0,00833
0,000781

1,60
0,15

Art. 4. - Als overgangsmaatregel wordt een periode van 3 maanden (tot en met 31
maart 2014) vastgelegd waarbij de oude restafvalzakken verder gebruikt kunnen
worden. Daarna kunnen de resterende oude restafvalzakken bij de gemeentelijke
diensten ingewisseld worden voor nieuwe zakken mits betaling van een toeslag.
Art. 2. - Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Art. 3. - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid conform artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen.
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