RETRIBUTIEREGLEMENT VERKOOP AFVALZAKKEN
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:
Aankoopprijs
Commissie per Btw
op Verplichte
per zak (euro)
zak excl. btw commissie
verkoopprijs
(euro)
(euro)
per zak (euro)
Restafvalzak
1,552
0,03967
0,00833
1,60
groot
Restafvalzak
0,8245
0,02107
0,00443
0,85
klein
P+MD-zak
0,1455
0,003719
0,000781
0,15
Folie-zak
0,1455
0,003719
0,000781
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:
Aankoopprijs
Commissie per Btw
op Verplichte
per zak (euro)
zak excl. btw commissie
verkoopprijs
(euro)
(euro)
per zak (euro)
Restafvalzak
1,649
0,0422
0,0088
1,70
groot

Restafvalzak
klein
P+MD-zak
Folie-zak

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 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.

