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Wijziging retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken, compostvaten en asbestkits: goedkeuring
De Raad
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 par. 1 en par. 3 en artikel 41
alinea 2 – 14°.
Juridisch kader
De Grondwet, in het bijzonder artikel 170 par. 3 en par. 4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringen en afvalstoffen
(Materialendecreet).
Het besluit van de Vlaamse regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstromen (VLAREMA).
Het lidmaatschap van de gemeente bij de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking
Meetjesland (IVM).
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Retributiereglement fiscale en niet-fiscale ontvangsten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 mei 2019.
Verwijzingen
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 houdende goedkeuring retributie op de verkoop van
huisvuilzakken, gewijzigd bij het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2007.
Het besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2010 houdende vaststelling van de tarieven compostvaten.
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring van de retributie op de verkoop van
huisvuilzakken en compostvaten.
Het besluit van de gemeenteraad van 13 januari 2020 houdende goedkeuring van de retributie op de verkoop van
huisvuilzakken, compostvaten en asbestkits.
Motivering
Het ontbreken van de bepalingen omtrent het verdelen van de huisvuilzakken door de handelaars in het besluit van
de gemeenteraad van 13 januari 2020 noodzaakt de wijziging van eerder vernoemd retributiereglement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1. Met ingang van 1 februari 2020 worden de tarieven voor huisvuilzakken en compostvaten vastgesteld
overeenkomstig onderstaande tabel.
restafvalzak 60 liter
€ 1,50/stuk
restafvalzak 45 liter

€ 1,15/stuk

restafvalzak 30 liter

€ 0,80/stuk
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PMD-zakken

€ 0,13/stuk

Compostvat + pook

€ 15,00/stuk

Compostbak + pook

€ 25,00/stuk

Asbestkit
€ 30,00/stuk
Art. 2. De huisvuilzakken zullen gedistribueerd worden door de lokale handelaars, daartoe aangeduid door de
gemeente. De lijst met verdelers wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website.
Art. 3. De handelaars zullen de huisvuilzakken aankopen en doorverkopen aan de prijs zoals vastgesteld in artikel 1. De
stukprijs wordt geafficheerd indien huisvuilzakken per stuk worden verkocht. De prijs van een rol wordt geafficheerd
indien huisvuilzakken per rol worden verkocht.
Art. 4. De handelaars die instaan voor de distributie hebben recht op een vergoeding a rato van 8% op de door de
gemeente gefactureerde som. Zij zullen daartoe op het einde van elk kwartaal een factuur richten aan het
gemeentebestuur, te vermeerderen met 21% BTW.
Art. 5. De retributie dient contant betaald te worden door alle natuurlijke of rechtspersonen die er uitdrukkelijk om
verzoeken.
Art. 6. Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigde recht te betalen, geschiedt de invordering overeenkomstig de
burgerlijke rechtspleging voor wat betreft het betwiste deel. Voor de invordering van het niet-betwiste deel kan, naast
de burgerlijke procedure, ook toepassing gemaakt worden van het dwangbevel, in toepassing van artikel 177 van het
decreet lokaal bestuur.
Art. 7. Worden vrijgesteld van deze retributie:
 De organisaties van de jaarlijkse officiële kermissen
 De lokale basisscholen en jeugdverenigingen
 De formele kinderopvanginitiatieven a rato van 1 rol (10 stuks) huisvuilzakken en 1 rol (25 stuks) PMD zakken
per 5 kinderen per jaar
 De aanvrager van maximaal 1 compostvat of 1 compostbak per huishouden wanneer de aanvrager een
getuigschrift van deelname aan een Vlaco-cursus thuiscomposteren kan voorleggen. De cursus wordt op
regelmatige basis georganiseerd door het gemeentebestuur in samenwerking met IVM.
Art. 8. Het besluit van de gemeenteraad van 13 januari 2020 houdende goedkeuring van de retributie op de verkoop
van huisvuilzakken, compostvaten en asbestkits wordt opgeheven met ingang van 8 september 2020.
Art. 9. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 par. 1 – 1° van het decreet over het
lokaal bestuur, waarvan de toezichthoudende overheid op de hoogte wordt gebracht overeenkomstig artikel 330
alinea 1 van het decreet over het lokaal bestuur.
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