Reglement

Verkoop van restafvalzakken
Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2013, gewijzigd door de gemeenteraad 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 restafvalzakken vastgesteld als volgt:
a) voor de witte restafvalzak voor afval van huishoudelijke oorsprong:
 €1,5 per zak van het klein formaat (45 liter)
 €2 per zak van het standaardformaat (60 liter)
b) voor de zwarte restafvalzak voor afval van niet-huishoudelijk oorsprong:
 €2 per zak van het standaardformaat (60 liter)
c) voor de gele restafvalzak voor afval van evenementen:
 €8 per zak van het groot formaat (240 liter)

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 witte restafvalzakken 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.
b) de zwarte en de gele restafvalzakken: op een vast verkooppunt binnen de
gemeentelijke diensten (onthaal gemeentehuis).

§2.
De handelaars-winkeliers worden verplicht deze zakken te verkopen tegen de prijs zoals
vastgelegd in dit besluit.
§3.
Bij aankoop van witte restafvalzakken door de handelaars-winkeliers bestemd voor
voortverkoop, zullen deze door de gemeentediensten in hun zaak geleverd worden tegen
contante betaling.
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§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
door middel van een dwangbevel.'

Artikel 4.
§1.
De overheid, die samen met de producenten, de verantwoordelijkheid draagt voor een
hoeveelheid basisafval, staat daar als vervuiler ook financieel voor in. Behalve voor de gezinnen
die erin slagen alle huishoudelijk afval bij hun aankopen te vermijden, draagt de gemeente de
kost voor een basishoeveelheid afval, afhankelijk van het aantal gezinsleden.





Voor gezinnen met 1 en 2 gezinsleden draagt de gemeente de kost die staat voor 10
zakken met een inhoud van 45 liter.
Voor gezinnen met 3 gezinsleden draagt de gemeente de kost die staat voor 10 zakken
met een inhoud van 60 liter.
Voor gezinnen met 4 tot 6 gezinsleden draagt de gemeente de kost die staat voor 20
zakken met een inhoud van 60 liter.
Voor gezinnen met 7 of meer gezinsleden draagt de gemeente de kost die staat voor 30
zakken met een inhoud van 60 liter.

Onder gezin wordt verstaan, hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij een vereniging
van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk éénzelfde
woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven. Het gezin, behalve de
gemeenschappen, dat op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters
van de gemeente Maldegem, komt voor dit reglement in aanmerking.
Een gezin dat erin slaagt alle huishoudelijk afval bij haar aankopen te vermijden, bevestigt dit
jaarlijks voor 1 januari van het dienstjaar waarop de bevestiging betrekking heeft. Dit gebeurt
schriftelijk t.a.v. Milieudienst Bloemestraat 45 9990 Maldegem d.m.v. een ondertekende
verklaring. Voor de gezinnen die zo’n bevestiging afleveren, draagt de gemeente de kost voor het
basisafval voor dat dienstjaar niet.
De gemeente draagt deze kost ook niet voor de bewoners van de instellingen zoals bedoeld in
het besluit van de Vlaamse Regering dd.17.07.1985 tot vaststelling van de normen waaraan een
serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om
voor erkenning in aanmerking te komen.
§2.
Om de zakken, waarvoor de gemeente de kosten draagt, te kunnen uitdelen, stelt het
College van Burgemeester en Schepenen een lijst vast van rechthebbenden gezinnen. De
gezinnen op die lijst worden aangeschreven met een brief waaraan onderaan een bon gehecht is
waarop vermeld staat voor hoeveel zakken de gemeente de kost draagt. Met die bon kunnen de
rechthebbenden de zakken ophalen voor 31/12 van het betrokken dienstjaar – anders vervalt het
recht - op die plaatsen en momenten die door het College worden vastgesteld.
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Artikel 5.
Personen die in het voorgaande dienstjaar binnen de ziekteverzekering konden aanspraak
maken op het incontinentieforfait (voor zwaar zorgbehoevenden of voor personen die niet
afhankelijk zijn), bekomen op basis van een aanvraagformulier, dat wordt ingevuld door het
ziekenfonds, 20 bijkomende huisvuilzakken met een inhoud van 60 liter.
Thuisdialyse patiënten (pertioneaal dialyse) bekomen op basis van een aanvraagformulier, dat
wordt ingevuld door een arts, 100 bijkomende huisvuilzakken met een inhoud van 60 liter.

Artikel 6.
Het Schepencollege kan te allen tijde beslissen om de kleur van de restafvalzakken te wijzigen en
om de plaatsen te wijzigen waar de zakken worden verkocht of kunnen worden bekomen.

Artikel 7.
§1.
Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig Art. 186 van de nieuwe
gemeentewet.
§2.
Het reglement goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 11.4.2001 houdende het gratis ter
beschikking stellen van vuilniszakken wordt opgeheven en vervangen door dit besluit.

Artikel 8.
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

Pagina 3 van 3

