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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op de verkoop van PMD-zakken,
GFT-zakken, compostvaten en -bakken, allerlei toebehoren, compost, potgrond en oplaadkaarten goed te
keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De BioBag wordt in 2020
vervangen door een papieren GFT-zak. Hiervan werd het tarief toegevoegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op de verkoop van PMD-zakken,
GFT-zakken, compostvaten en -bakken, allerlei toebehoren, compost, potgrond en oplaadkaarten goed te
keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald
artikels 40, 41 en 177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
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 Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen
en afvalstoffen (VLAREMA), in werking getreden op 1 juni 2012.
Argumentatie
Om de straten net te houden worden huishoudelijke afvalstoffen selectief ingezameld. De kosten van de
inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën.
Het PMD-afval wordt ingezameld via blauwe PMD-zakken. De retributie wordt gedifferentieerd in functie
van het volume van de aangeboden afvalstoffen. Deze differentiatie laat toe om het principe van “ de
vervuiler betaalt ” toe te passen om zo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming. Het is billijk om de
inzamelkosten van PMD- afval deels te verhalen op de aanbieders. De modaliteiten betreffende het
gebruik van de blauwe PMD-zak worden bepaald in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement.
Het is belangrijk dat we mensen blijven stimuleren om zelf hun GFT-afval te composteren en zo actief
afval te voorkomen. Het aanbieden van het hiervoor benodigde materiaal tegen een gunstige vergoeding
kan hiertoe bijdragen. De huidige bio-afbreekbare GFT-zakken (BioBags) van 10 liter worden vervangen
door papieren GFT-zakken van 8 liter. Deze papieren zakken zijn rechtstreeks inzetbaar in de keuken,
verhogen het comfort voor de burger en dragen bij tot het proper houden van de GFT-containers. Bij de
verwerking van deze papieren zakken ontstaat een bijkomend positief effect door de stimulerende reactie
voor de gasproductie.
Gebruikers van een elektrische auto, elektrische fiets, elektrische scooter e.d. kunnen deze met de
oplaadkaart opladen aan de publieke laadpalen van Blue Corner.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7000000/OMG/0300.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie geheven op de verkoop van PMD-zakken, GFT-zakken, compostvaten en -bakken, allerlei
toebehoren, compost, potgrond en oplaadkaarten.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die om het product verzoekt.
Artikel 3
tarief
De tarieven worden als volgt vastgesteld:
gewone blauwe PMD-zak van 60 liter: 6 euro/rol van 24 zakken;
PMD-zak voor scholen van 120 liter: 1,50 euro/rol van 10 zakken;
papieren GFT-zakken van 8 liter: 6 euro/rol van 80 zakken;
BioBag van 10 liter (tot einde voorraad): 6 euro/rol van 50 zakken;
BioBag van 120 liter (tot einde voorraad): 6 euro/rol van 10 zakken;
compostvat: 20 euro per vat;
compostbak: 50 euro per bak;
beluchtingstok: 5 euro per stuk;
compostzeef: 15 euro per zeef;
compost gewoon (40 liter): 2 euro per zak;
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compost topdressing (40 liter): 4 euro per zak;
potgrond (50 liter): 4 euro per zak;
oplaadkaart met een geldigheidsduur van 3 maanden: 19 euro;
oplaadkaart met een geldigheidsduur van 6 maanden: 29 euro;
oplaadkaart met een geldigheidsduur van 12 maanden:39 euro.
In geen geval heeft de aankoper recht op een terugbetaling.
Artikel 4
verkooppunt
Het stadskantoor is verkooppunt van: PMD-zakken, GFT-zakken (BioBag), compostbak, compostvat,
beluchtingstok, compostzeef en oplaadkaarten.
Het recyclagepark is verkooppunt van: compostbak, compost en potgrond.
’t Steentje is verkooppunt van de oplaadkaarten.
Artikel 5
wijze van betaling
Deze retributie wordt contant ingevorderd.
De betaling wordt ter plaatse voldaan op het verkooppunt.
Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.
Artikel 6
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet-fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerrechtelijke
rechtbank wenden om de openstaande schuld in te vorderen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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