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Goedkeuring retributiereglement verkoop afvalzakken
De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 betreffende de goedkeuring van het
belastingreglement op de verkoop van afvalzakken en dit vanaf 1 januari 2014 tot en met 31
december 2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2018 betreffende de aanpassing van
het retributiereglement verkoop afvalzakken naar aanleiding van de invoering van de P+MDzak en de foliezak;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 mei 2019
waarbij er kennis werd genomen van de vergadering van de werkgroep ter voorbereiding van
het Imog meerjarenbeleid (2019-2025) en de geformuleerde antwoorden op de vragen;
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2019 en
20 augustus 2019 waarbij er akkoord gegaan wordt met de retributies voor de restafvalzakken,
de types zakken en de retributies en flankerende maatregelen op het recyclagepark;
Gelet op de werkgroep meerjarenbeleid binnen Imog en de besluiten die er genomen werden;
Gelet op de raad van bestuur van Imog van 15 oktober 2019 waarin de besluiten van de
werkgroep definitief werden vastgelegd;
Overwegende dat er ambitieuze doelstellingen opgesteld zijn voor het restafvalcijfer in de
Imog regio;
Overwegende dat er nog heel wat selectief in te zamelen afval in de restafvalzak zit;
Overwegende dat er met een uniforme retributie een sterker beleid kan worden gevoerd in de
Imog regio;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2019;
Gelet op artikel 41, 14° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen dat stipuleert dat het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen
van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief
verminderingen en vrijstellingen ervan tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad
behoort;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het aangepaste retributiereglement goed te keuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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BESLUIT:
Artikel 1: Onderstaand retributiereglement wordt goedgekeurd als volgt:
Artikel 1: Er wordt een retributie geheven op de verkoop van afvalzakken verplicht te
gebruiken voor de ophaling van restafval, P+MD, folies en groenafval en dit vanaf 1
januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Artikel 2: De zakken worden te koop aangeboden door de gemeente vanaf 1 januari
2020 tot 31 augustus 2020 aan:
1. Grote restafvalzakken: 1,60 euro per zak (16 euro per pak van 10 zakken)
2. Kleine restafvalzakken: 0,85 euro per zak (8,50 euro per pak van 10 zakken)
3. P+MD-zakken: 0,15 euro per zak (3 euro per pak van 20 zakken)
4. Foliezak: 0,15 euro per zak (1,50 euro per pak van 10 zakken)
5. Composteerbare zak: 0,60 euro per zak
Artikel 3: De zakken worden te koop aangeboden door de gemeente vanaf 1 september
2020 tot 31 december 2025 aan:
1. Grote restafvalzakken: 1,70 euro per zak (17 euro per pak van 10 zakken)
2. Kleine restafvalzakken: 1 euro per zak (10 euro per pak van 10 zakken)
3. P+MD-zakken: 0,15 euro per zak (3 euro per pak van 20 zakken)
4. Foliezak: 0,15 euro per zak (1,50 euro per pak van 10 zakken)
5. Composteerbare zak: 0,60 euro per zak
Artikel 4: Imog krijgt machtiging om een verkoopnet te organiseren voor afvalzakken
via handelaars of commerciële instellingen. De verplichte verkoopprijs voor de
handelaars vanaf 1 januari 2020 tot 31 augustus 2020 is deze zoals vermeld in art. 2.
met uitzondering van de composteerbare zak. De aankoopprijs voor de handelaars
bedraagt de verplichte verkoopprijs verminderd met een commissieloon als volgt
bepaald:

Restafvalzak
groot
Restafvalzak
klein
P+MD-zak
Folie-zak

Aankoopprijs per
zak (euro)

Commissie per
zak excl. btw
(euro)

Btw op commissie
(euro)

Verplichte
verkoopprijs per
zak (euro)

1,552

0,03967

0,00833

1,60

0,8245

0,02107

0,00443

0,85

0,1455
0,1455

0,003719
0,003719

0,000781
0,000781

0,15
0,15

Artikel 5: Imog krijgt machtiging om een verkoopnet te organiseren voor afvalzakken
via handelaars of commerciële instellingen. De verplichte verkoopprijs voor de
handelaars vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2025 is deze zoals vermeld in art.
3. met uitzondering van de composteerbare zak. De aankoopprijs voor de handelaars
bedraagt de verplichte verkoopprijs verminderd met een commissieloon als volgt
bepaald:

Restafvalzak
groot
Restafvalzak
klein
P+MD-zak
Folie-zak

Aankoopprijs per
zak (euro)

Commissie per
zak excl. btw
(euro)

Btw op commissie
(euro)

Verplichte
verkoopprijs per
zak (euro)

1,649

0,0422

0,0088

1,70

0,97

0,0248

0,0052

1,00

0,1455
0,1455

0,0037
0,0037

0,0008
0,0008

0,15
0,15

Artikel 6: Als overgangsmaatregel vanaf 1 september 2020 wordt vastgelegd dat de
huidige restafvalzakken kunnen gebruikt worden tot 30 november 2020. Na de
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overgangsperiode kunnen oude restafvalzakken geruild worden bij Imog mits het
betalen van een toeslag voor nieuwe restafvalzakken.
Artikel 7: Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Artikel 2: Het aangepaste retributiereglement wordt aan de toezichthoudende overheid
toegezonden.
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Voorzitter gemeenteraad
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