Reglement

Verkoop van PMD-zakken
Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2013 , gewijzigd door de gemeenteraad op 26 juni
2014 en op 18 december 2014
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 12 januari 2015

Artikel 1.
Voor een termijn ingaande op 1.1.2014 en eindigend op 31.12.2019 wordt een retributie voor de
aanschaf van PMD-zakken vastgesteld als volgt:
a) € 2,50 per rol van 20 zakken van het standaard formaat;
b) € 1,24 per rol van 10 zakken van het groot formaat voor het scholenproject van FOST+.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door de persoon die, op uitdrukkelijk verzoek, de zakken ontvangt.
Artikel 3.
§1. De distributie zal als volgt gebeuren:
a) de PMD-zakken kunnen aangekocht worden in bepaalde winkels en warenhuizen (de
lijst is beschikbaar in de dienst infrastructuur) en op specifieke distributiepunten binnen
het gemeentebestuur, zoals bepaald door het College. De Dienst infrastructuur staat in
voor de bevoorrading van de verkooppunten.
b) de PMD-zakken voor het scholenproject FOST+ worden door ons bestuur rechtstreeks
geleverd aan de scholen die erom verzoeken.
§2. De handelaars-winkeliers worden verplicht deze zakken te verkopen tegen de prijs zoals
vastgelegd in dit besluit.
§3. Bij aankoop van zakken door de handelaars-winkeliers bestemd voor voortverkoop, zullen
deze door de gemeentediensten in hun zaak geleverd worden tegen contante betaling.
§4. De gemeenteraad gaat akkoord om vanaf 01 januari 2015 bij de retributiereglementen het
volgende toe te voegen :
'wanneer een aanmaning vereist is, wordt vanaf de tweede aanmaning een administratieve kost
aangerekend van 5,00 euro voor een niet-aangetekende zending en 12,50 euro voor een
aangetekende zending. Bij toepassing van een dwangbevel wordt er 20,00 euro aangerekend. Bij
betaling zullen eerst de aangerekende kosten (aangetekende zendingen en administratiekosten)
aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangsten (in hoofdsom). De
invordering van deze retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de
burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet
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door middel van een dwangbevel.'
Artikel 4.
Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig Art. 186 van de nieuwe gemeentewet.
Artikel 5.
Ingevolge Art. 119 van de nieuwe gemeentewet wordt een afschrift van het reglement gezonden
aan:
- de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen;
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg;
- de politierechtbank.
Tevens wordt een afschrift ter kennisgeving toegezonden aan:
- de heer Procureur des Konings
- de lokale politie Maldegem
- de OVAM
- de IVM
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