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Retributiereglement voor PMD zakken. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt de bevoegdheden van de
gemeenteraad.
De gemeente Aartselaar is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN
milieu & veiligheid gedaan voor de selectieve inzameling van PMD.
Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 stelt het beleid in
Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval.
Het Materialendecreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van
afvalstoffen in Vlaanderen.
Artikel 26 van het Materialendecreet geeft aan de gemeenten de opdracht om huishoudelijke
afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen
of op een andere wijze in te zamelen.
Artikel 10 van hetzelfde decreet bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk
afval moeten verhalen op de afvalproducenten.
Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen,
VLAREMA, bevat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afvalstoffen.
Artikel 5.1.1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt” moeten
toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 april 2020 houdende de goedkeuring van het
retributiereglement op het ter beschikking stellen aan inwoners van vuilnisrecipiënten voor de
ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en op de ophaling van grof huisvuil.
AANLEIDING:
Voor sommige gezinnen is de bestaande PMD-zak van 60 liter te groot. Vanaf 1.03.2021 is de
invoering van ‘de nieuwe blauwe zak’ een feit. Hierdoor zal er door de inwoners meer PMD
gesorteerd kunnen worden.
Om de inwoners op een comfortabele manier van de pmd-inzameling gebruik te kunnen laten maken,
heeft IGEAN aan de gemeenten voorgesteld om ook een PMD-zak met een formaat van 30 liter aan te

bieden.
Voor de beide formaten van 30 en 60 liter is het belangrijk om een uniforme retributie vast te stellen.
IGEAN heeft voorgesteld om de retributies van de PMD zakken 30 liter in verhouding te stellen met
die van de 60 liter zakken, dit omdat de keuze voor het gebruik van de kleinere zak veelal te maken
heeft met de behuizing van een inwoner. IGEAN wil geen financieel nadeel voor inwoners die dus
kleiner behuisd zijn.
Voorstel retributie:
- zak 60 liter: 0,125 euro/zak of 2,5 euro/rol van 20 zakken
- zak 30 liter: 0,0625 euro/zak of 1,25 euro/rol van 20 zakken.
MOTIVERING:
De inzameling, sortering en verwerking van pmd is volledig ten laste van Fost Plus. De opbrengst van
de verkoop van pmd-zakken is ten goede van de gemeente.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Met ingang van 1.04.2021 legt de gemeenteraad volgende retributies vast voor de aankoop van PMDzakken:
- zak 60 liter: 0,125 euro/zak of 2,5 euro/rol van 20 zakken
- zak 30 liter: 0,0625 euro/zak of 1,25 euro/rol van 20 zakken.
Artikel 2
§1. Het bedrag van de retributies vermeld in artikel 1 is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt
van de PMD zak voor de huis aan huis inzameling van de fractie PMD.
§2. Bedrijven en zelfstandigen betalen dezelfde retributie.
Artikel 3
Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in artikel 286 van het decreet
lokaal bestuur.
Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en aan IGEAN milieu &
veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN
milieu & veiligheid.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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