Reglement

Retributiereglement verkoop van restafvalzakken
Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 19 december 2019

Juridische gronden

•
•
•
•
•

•

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in
openbare zitting behandeld wordt.
Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden.
Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.
Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende
bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd:
◦ 14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies
en de voorwaarden ervan
Het Materialendecreet en op het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA)

Artikel 1
Vanaf 1 januari 2020 wordt de retributie voor de aanschaf van restafvalzakken als volgt
vastgesteld:
a) voor de witte restafvalzak voor afval van huishoudelijke oorsprong:
• € 0,75 per zak van het 30 L formaat
• € 1,125 per zak van het 45 L formaat
• € 1,5 per zak van het 60 L formaat
b) 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 op de gemeentelijke website en bij de dienst infrastructuur) en op
specifieke distributiepunten binnen het gemeentebestuur, zoals bepaald door het college
van Burgemeester en Schepenen. De dienst infrastructuur staat in voor de bevoorrading
van de verkooppunten.
b) de gele restafvalzakken kunnen per stuk aangekocht worden bij het onthaal van het
gemeentehuis of per rol aan het onthaal van de dienst infrastructuur.
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§2. De handelaars-winkeliers worden verplicht deze restafvalzakken te verkopen tegen de prijs
zoals vastgelegd in dit besluit.
§3. Bij aankoop van zakken door de handelaars-winkeliers bestemd voor verkoop, zullen deze
door de gemeentediensten in hun zaak geleverd worden. De facturatie gebeurt via de financiële
dienst.
§4. Het retributiereglement voor inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen zoals
vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 2019 is onverminderd van toepassing op alle
vorderingen voortvloeiend uit dit retributiereglement.
Artikel 4
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 huisvuilzakken met een inhoud van 60 liter.
Thuisdialyse patiënten (pertioneaal dialyse) bekomen op basis van een aanvraagformulier, dat
wordt ingevuld door een arts, 100 huisvuilzakken met een inhoud van 60 liter.
Stoma patiënten alsook patiënten die enkel kunnen worden gevoed bij wijze van sondevoeding,
bekomen op basis van een aanvraagformulier, waaraan bewijzen worden bijgevoegd die de
aankoop van het medische materiaal aantonen, 20 huisvuilzakken met een inhoud van 60 liter.
Het college van Burgemeester en Schepenen kan beslissen dat andere individuele patiënten die
omwille van overige medische redenen en dit op basis van een gemotiveerde aanvraag,
bijvoorbeeld op basis van facturen, kunnen worden voorzien in 20 huisvuilzakken met een
inhoud van 60 liter.
Patiënten die verblijven in een zorginstelling, waarbij door de instelling wordt gezorgd voor hun
afval, worden uitgesloten van de tegemoetkomingen zoals voorzien in dit artikel.
Artikel 5
Het college van Burgemeester en Schepenen 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 6
Een afschrift van het reglement wordt gezonden aan:
- OVAM
- IVM
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