Retributiereglement op de inzameling van restafval, PMD en
grof vuil

Gemeenteraadsbesluit van 12 november 2019

Artikel 1: Grondslag
Het gemeentebestuur heft voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
retributie op de verkoop van restafvalzakken, evenementenzakken, PMD-zakken, grof vuil en het
ondergronds inzamelen van restafval in specifiek hiertoe geplaatste containers.

Artikel 2: Definitie
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder verzamelcontainer: het permanent of tijdelijk
voorziene ondergrondse of bovengrondse brengsysteem dat door meerdere inwoners verplicht of
aanvullend wordt gebruikt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval.

Artikel 3: Tarief
§1. De retributie op de verkoop van restafvalzakken bedraagt:
- 1,50 euro per restafvalzak van 60 liter
- 1,125 euro per restafvalzak van 45 liter
- 0,75 euro per restafvalzak van 30 liter
- 0,125 euro per PMD-zak
- 5 euro per evenementenzak (restafvalzak van 240 liter)
§2. De retributie op het gebruik van de ondergrondse verzamelcontainer bedraagt:
- 1,00 euro per 45 liter vulsluis
- 0,50 euro per 25 liter vulsluis
§3. De retributie voor het ophalen en verwerken van grof vuil bedraagt:
- 40 euro voor de eerste 300 kg
- 0,10 euro voor elke bijkomende kg
Het ophalen en verwerken van grof vuil wordt gecoördineerd door IVM.
§4 Zelfstandige ondernemers die de afvalzakken aanbieden aan hun klanten zijn verplicht deze
zakken te verkopen tegen de prijs zoals vastgelegd in dit besluit.

Artikel 4: Beschikbaarheid
§1. De afvalzakken, behalve de evenementenzakken, zijn uitsluitend te verkrijgen in voorverpakte
hoeveelheden en naargelang de beschikbaarheid.
§2. Restafvalzakken en PMD-zakken kunnen bekomen worden bij bepaalde zelfstandige ondernemers
in de gemeente Aalter.
§3 PMD-zakken van 120 liter en evenementenzakken kunnen enkel bekomen worden in het
gemeentehuis.

Artikel 5: Betaling
§1. De retributie voor het gebruik van de ondergrondse verzamelcontainer wordt onmiddellijk betaald
door geldinworp in de verzamelcontainer.
§2. Zelfstandige ondernemers kunnen een factuur krijgen voor de aankoop van afvalzakken wanneer
deze worden aangekocht in het gemeentehuis. De retributie wordt onmiddellijk betaald bij aanvraag
door de aanvrager.
§3. Indien uitzonderlijk achteraf een factuur dient opgemaakt te worden, moet de retributie betaald
worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.
§4. Bij het nalaten van betaling van de factuur zal de invordering geschieden met toepassing van artikel
177 van het decreet lokaal bestuur of via het burgerlijk procesrecht.

Artikel 6: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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