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RETRIBUTIE VOOR HET VERSTREKKEN VAN HUISVUILZAKKEN 

 

 

DE RAAD, 

 

Overwegende dat onze afvalverwerkingsmaatschappij IBOGEM voorstelt om de 

prijs van de restafval- en PMD-zakken aan te passen aan de index; 

 

Overwegende dat het aanpassen van de prijs van de PMD-zak wordt verdedigd 

door de invoering van P+MD sinds 1 juni 2019 en er bijgevolg veel meer fracties, 

die vroeger in de duurdere restafvalzak terecht kwamen, bij P+MD horen; 

 

Overwegende dat het wenselijk is de tarieven te indexeren om te vermijden dat er 

grote prijsstijgingen zijn na een aantal jaren; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

 

Gelet op artikel 40, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN : 

 

Artikel 1 - Vanaf 1 januari 2020  wordt ten behoeve van onze gemeente een 

retributie gevestigd op het verstrekken van huisvuilzakken die door de gemeente 

ter beschikking worden gesteld aan de bevolking voor het ophalen van gewoon 

huisvuil. 

 

 

 

 

 



Artikel 2 - De retributie bedraagt:  

 

voor PMD : 0,150 EUR/zak 

voor restafval 1, 42 EUR /grote zak (60 liter) 

                             0,850 EUR/kleine zak (30 liter) 

 

De retributie is ten laste van deze die er uitdrukkelijk om verzoekt.  Het tarief zal 

naar de bevolking als volgt voorgesteld worden:  

 

* PMD: 1 rol van 20 stuks grote zakken: 3,00 EUR 

* Restafval: 1 rol van 10 stuks grote zakken (60 liter) : 14,20  EUR 

                         1 rol van 10 stuks kleine zakken (30 liter) : 8,50 EUR 

 

Artikel 3 - De betalingsplichtige van de retributie of zijn 

vertegenwoordiger kan tegen een retributie een gemotiveerd bezwaar (bij 

aangetekende zending) indienen bij het college van burgemeester en 

schepenen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 

verzending van de factuur of van de datum van de contante inning. 

 

Artikel 4 – In geval van niet-betaling na aanmaning zal het niet-betwiste gedeelte 

van de retributie ingevorderd worden via dwangbevel zoals bepaald in artikel 177 

2°  van het Decreet Lokaal Bestuur.  Het betwiste gedeelte zal ingevorderd 

worden via gerechtelijke weg voor de burgerlijke rechtbank.  

 

Artikel 5 - Het reglement  van 18 december 2018  wordt opgeheven vanaf 1 

januari 2020. 

 

Artikel 6 - Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal 

Bestuur wordt dit besluit en de inhoud ervan bekend gemaakt op de web-

toepassing van de gemeente. 

 

Artikel 7 - Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de 

toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking 

van dit besluit. 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

de algemeen directeur, de voorzitter, 

 

 

 

J. Noppe V. Vincke 


