Retributiereglement op het
gebruik van uniforme
restafvalzakken, PMDzakken, GFT containers,
GFT-stickers en grof
huisvuil op afroep
2021-2025

Artikel 1.
Er wordt een retributie geheven op de aanschaf van restafvalzakken, GFT-containers en GFTstickers, PMD-zakken en ophaling grof huisvuil aan huis welke door de gemeente ter beschikking
van de inwoners worden gesteld, voor het ophalen van restafval, GFT-afval, PMD en grof huisvuil.

Artikel 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;
5 euro per evenementenzak met een inhoud van 300 liter;

Artikel 3.
De retributie voor de aankoop van een GFT-container bedraagt:




15 euro voor een GFT-container van 40 liter
15 euro voor een GFT-container van 120 liter

Artikel 4.
De retributie voor de GFT-stickers bedraagt:




1,50 euro per sticker voor een 120 liter container, met een minimum afname van 5 stuks;
0,60 euro per sticker voor een 40 liter container, met een minimum afname van 5 stuks;

Artikel 5.
De retributie op de afgifte van PMD-zakken bedraagt 0,125 euro per zak, met een minimumafname
van 20 stuks. Voor PMD-zakken scholenprojecten bedraagt de retributie 0,125 euro per zak.

Artikel 6.
De retributie voor de ophaling van grof huisvuil op afroep bedraagt 40 EUR/300 kg + 0,10
euro/extra kg.

Artikel 7.
Inwoners die reeds beschikken over een GFT-container en hiervoor een waarborg van 15 euro
betaalden, kunnen deze waarborg laten overgaan in een aankoop of de waarborg terug opvragen:




diegenen die wensen de huidige GFT-container te behouden en om te zetten in een
aankoop, hoeven geen verdere stappen te ondernemen
diegenen die hun waarborg terug willen, nemen ten laatste op 30 september 2022 contact
op met de milieudienst om de GFT-container in te leveren conform de afgesproken
voorwaarden

De overgangsregeling start op 1 november 2021 en loopt tot en met 30 september 2022. Van
inwoners die tijdens deze periode niet reageerden, wordt de waarborg automatisch omgezet in een
aankoop.

Artikel 8.
Een GFT-container kan aangekocht worden via de milieudienst. Na betaling wordt de container
thuis geleverd.

Artikel 9.
De vergoeding is verschuldigd door de persoon die de container aankoopt. De GFT-container kan
enkel aangekocht worden door personen ingeschreven in het bevolkingsregister van De Pinte.

Artikel 10.
Als de eigenaar van een aangekocht GFT-container binnen de gemeente verhuist, wordt hiervan
minstens een maand voor de verhuisdatum melding gemaakt bij de milieudienst. De gemeente
voorziet een aangepaste sticker met het nieuwe adres zodat deze reglementair kan worden
aangeboden.

Artikel 11.
Restafvalzakken kunnen via het OCMW De Pinte aangekocht worden per 2 stuks aan de prijs van
1,50 euro/zak.

Artikel 12.
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 in het gemeentehuis. Dit conform de
hoeveelheden zoals vermeld in artikel 2.

Artikel 13.
De ophaling van grof huisvuil aan huis geschiedt door de I.V.M. en de retributie hiervoor is
verschuldigd door diegene die om de afroep verzoekt.

Artikel 14.
De vergoeding is verschuldigd door de persoon die het afval aanbiedt.

Artikel 15.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het besluit van de
gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale
vorderingen.

Artikel 16.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd met de praktische organisatie voor
de invoering van de retributies.

Artikel 17.
De gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of schade aan een
aangekochte container.

Artikel 18.
Dit retributiereglement treedt in werking op 1 november 2021 tot en met 31 december 2025 en
wordt bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet lokaal bestuur.
Het retributiereglement van 29 augustus 2016 op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMDzakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep wordt opgeheven op 1 november 2021.
Het retributiereglement van 16 december 2019 op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMDzakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep wordt opgeheven op 1 november 2021.

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 2021.

