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20 RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN PMD- EN LUIERZAKKEN VOOR DE PERIODE 2019 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID 

Art. 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

JURIDISCHE GROND 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, laatst gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012. 

Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, laatst gewijzigd bij 
decreet van 23 december 2011. 

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, laatst gewijzigd bij decreet van 3 juli 2015. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014. 

Hoofdstuk 7 van het WIB, meer bepaald artikel 376 en artikel 55§2 van het Algemeen Reglement op de 
Gemeentelijke Comptabiliteit. 

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2016 houdende de heffing van een retributie op het gebruik van 
PMD- en luierzakken voor de periode van 2013 – 2018.  

MOTIVERING 

PMD-afval wordt enkel aan huis opgehaald. Het PMD-afval moet worden aangeboden in speciaal daartoe 
bestemde zakken. Er worden geen verhoogde productiekosten voorzien voor het vervaardigen van deze 
zakken. Daarom wordt voorgesteld om de retributie van 3 euro per rol PMD-zakken aan te houden.  

Luierafval en incontinentiemateriaal kunnen via speciale zakken gratis (indien geen andere fracties 
aangeboden worden) gedeponeerd worden in 1100 liter containers op het containerpark.  

De verwerking van dit afval is duur, waardoor een retributie op luierzakken noodzakelijk is. Er worden geen 
verhoogde productiekosten voorzien voor het vervaardigen van deze zakken. Daarom wordt voorgesteld 
om de retributie van 5 euro per rol luierzakken aan te houden.  

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

STEMMING 

Eenparig. 

 



BESLUIT: 

Artikel 1: Voor het dienstjaar 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven op 
het gebruik van PMD-zakken. 

Dit recht bedraagt 3,00 euro per rol van 12 PMD-zakken. 

Art. 2: Voor het dienstjaar 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven op 
het gebruik van luierzakken. 

Dit recht bedraagt 5,00 euro per rol van 10 luierzakken. 

Art. 3: De PMD-zakken en de luierzakken worden verkocht bij de Milieudienst en de dienst 
Burgerzaken en Welzijn. 

Art. 4: De PMD- en luierzakken dienen in standaardverpakking te worden aangekocht. 

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De algemeen directeur, De voorzitter, 
L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 

Voor eensluidend uittreksel, 
Maarkedal, op maandag 24 december 2018 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 


