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Financieel beheer

Retributiereglement inzake de verkoop van PMD-zakken. Hernieuwing en aanpassing.

Bevoegdheid/rechtsgrond

 Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid Artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen en artikels 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht.

 De beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2001 houdende goedkeuring van het 
retributiereglement inzake verkoop van PMD-zakken.

 De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen  van 13 juni 2022 houdende het positief 
advies inzake het voorstel van IVLA m.b.t. aanpassen minimumfactuur en grotere PMD-zakken.

Relevante documenten

 Schrijven van IVLA van 2 juni 2022 houdende het voorstel aanpassing minimum factuur en grotere 
PMD-zak.

 Verslag van de raad van bestuur van IVLA d.d. 22 mei 2022. 
 Schrijven van IVLA van 15 juli 2022 in verband met de wijzigingen van tarieven.

Feiten/context/motivering

In zitting van 19 mei 2022 maakte de raad van bestuur van IVLA een evaluatie van de minimumfactuur en 
de PMD-inzameling sedert de invoering van de nieuwe blauwe zak in 2020. 

Hieruit kwamen een aantal beleidsvoorstellen voort waarvan IVLA het draagvlak afgetoetst heeft met de 
verschillende gemeente-vennoten in functie van het streven naar een uniforme beleidsvorming.

Volgende voorstellen werden voorgelegd aan ons bestuur: 
- Een verlaging op de minimumfactuur van 14,16 euro per jaar naar 9 euro per jaar of 0,75 euro per 
maand en dit vanaf het werkingsjaar 2023. 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 6579-6467-0974-1294 en wachtwoord tuzyne

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6579646709741294


Door de verlaging van de minimumfactuur belonen we enerzijds de goede afvalsorteerders, anderzijds zal 
de aanpassing ook het brede publiek sensibiliseren om nog beter te sorteren om zo hun diftarfactuur te 
reduceren. 
- Naast de 60 liter PMD-zak zal ook een 90 liter zak aangeboden worden aan de prijs van 0,175 euro 
per zak of 3,5 euro per rol (20 zakken/rol). 
Zo kan er beter ingespeeld worden op de behoefte van de inwoners om een goed sorteergedrag nog beter 
te faciliteren.

Het college verleende in zitting van 13 juni 2022 een positief advies. 
Ook de andere vennoten lieten weten akkoord te gaan met het voorstel om aldus de minimumfactuur te 
verlagen en PMD-zakken van 90 liter aan te bieden. 

De PMD-zakken van 90 liter zullen ook door ons lokaal bestuur aan de burger aangeboden worden voor de 
prijs van 3,5 euro per rol van 20 zakken.
Hiertoe moet het retributiereglement inzake verkoop van PMD-zakken van 17 december 2001 aangepast 
worden.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESLIST:

Stemresultaat: Met algemene stemmen

Artikel 1:
Te rekenen van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2030 wordt van de personen 
die bij het stadsbestuur PMD-zakken wensen te bekomen een vergoeding gevraagd:
-  van 1,5 EUR per rol van 12 PMD-zakken van 60 liter.
- Van 3,5 euro per rol van 20 PMD-zakken van 90 liter.
Artikel 2:
Bij gebreke aan betaling in der minne zal de inning van het niet-betwiste gedeelte van de retributie via 
dwangbevel worden ingevorderd, zoals voorzien in artikel 177 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 
22 december 2017. De inning van het betwiste gedeelte van de retributie zal worden ingevorderd 
overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging.
Artikel 3:
Het raadsbesluit van 17 december 2001 houdende goedkeuring van het retributiereglement inzake verkoop 
van PMD-zakken wordt met ingang van 01 januari 2023 opgeheven en vervangen door onderhavig besluit. 
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