Gemeenteraad van 29/08/2016
Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken,
GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
Besluit eenparig:
Art.1.

Voor een periode eindigend op 31 december 2019 een retributie te heffen op de
aanschaf van restafvalzakken, GFT-stickers, PMD-zakken en ophaling grof huisvuil
aan huis welke door de gemeente ter beschikking van de inwoners worden gesteld,
voor het ophalen van gewoon huisvuil, GFT-afval, PMD en grof huisvuil.
Art.2. De retributie voor de restafvalzakken bedraagt:
- 1,50 euro per gewone restafvalzak formaat 60 cm x 90 cm voor gezinnen, met
een minimum afname van 24 stuks;
- 0,80 euro per kleine restafvalzak formaat 50 cm x 70 cm voor gezinnen, met
een minimum afname van 24 stuks;
- 1,50 euro per gewone restafvalzak formaat 60 cm x 90 cm voor niet-gezinnen,
met een minimum afname van 24 stuks.
Art.3. De retributie voor de GFT-stickers bedraagt:
- 1,50 euro per sticker voor een 120 l container, met een minimum afname van
5 stuks;
- 0,60 euro per sticker voor een 40 l container, met een minimum afname van 5
stuks;
Art.4. De retributie op de afgifte van PMD-zakken bedraagt 0,125 euro per zak, met een
minimumafname van 20 stuks.
Art.5. De retributie voor de ophaling van grof huisvuil op afroep bedraagt 40 EUR/300 kg +
0,10 euro/extra kg.
Art.6. Restafvalzakken kunnen via het OCMW of Sociaal huis aangekocht worden per 2
stuks aan de prijs van 1,50 euro/zak.
Art.7. Voor het gebruik van een GFT-container dient een waarborg van 15 euro te worden
betaald.
Art.8. De retributie valt ten laste van de personen of instellingen die de restafvalzakken
en/of GFT-stickers aankopen. De restafvalzakken, PMD-zakken en GFT-stickers
kunnen uitsluitend aangekocht worden in de winkels en warenhuizen op het
grondgebied van de gemeente De Pinte die daartoe machtiging bekomen hebben
door het college van burgemeester en schepenen. De restafvalzakken voor nietgezinnen kunnen uitsluitend aangekocht worden op het gemeentehuis.
Art.9. De ophaling van grof huisvuil aan huis geschiedt door de I.V.M. en is verschuldigd
door diegene die om de afroep verzoekt.
Art.10. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd
worden voor wat betreft het betwiste deel. Voor de invordering van het niet-betwiste
deel kan, naast de burgerlijke procedure, ook toepassing gemaakt worden van het
dwangbevel, in toepassing van artikel 94 van het gemeentedecreet.
Art. 11. De gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2014 wordt opgeheven met ingang van 1
september 2016.
Art.12. Afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen, IVM, OVAM en LNE overgemaakt.

