RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE DE VERKOOP VAN
AFVALZAKKEN - TEGEMOETKOMING OMWILLE VAN MEDISCHE
REDENEN
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 1999, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing
van 24 april 2008, van 28 mei 2013 en laatst aangepast bij gemeenteraadsbeslissing van 28 januari
2016, van toepassing van 1 januari 2016 (gecoördineerde versie).

Artikel 1
Met ingang van 29 mei 2013 wordt de prijs voor een afvalzak van 60 liter vastgesteld op 1,40 EUR per zak.
De zakken worden verkocht in pakken van 20 stuks (op een rol). De prijs per pak bedraagt 28,00 EUR.
De afvalzakken van 60 liter worden aangeboden in twee kleuren: grijs en bruin, en met een verschillende
opdruk.
De grijze afvalzakken zijn bestemd voor huishoudelijk restafval; de bruine afvalzakken voor vergelijkbaar
bedrijfsafval.
De grijze afvalzakken zijn uitsluitend bestemd voor de gezinnen, en zullen enkel aan particulieren worden
verkocht.
Bruine afvalzakken (afvalzakken met de bijzondere vermelding “bedrijfsafval”) zullen alleen worden verkocht
aan bedrijven. Van de verkoop zal een factuur worden opgemaakt.
Artikel 1bis
Met ingang van 29 mei 2013 wordt de prijs voor een afvalzak van 30 liter vastgesteld op 0,70 EUR per zak.
De zakken worden verkocht in pakken van 20 stuks (op een rol). De prijs per pak bedraagt 14,00 EUR.
De afvalzakken van 30 liter worden enkel aangeboden in een grijze kleur en zijn uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk afval. Ze worden enkel verkocht voor particulier gebruik.
Artikel 1ter
Voor het onderscheid tussen de begrippen “gezin” en “bedrijf” wordt verwezen naar de definities die
worden gehanteerd in artikel 2 van het waarborg- en retributiereglement inzake de toegang tot en het
gebruik van het gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, zoals vastgesteld en goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 23 december
2010, en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2011.
Artikel 1quater
De kleuren van de zakken zijn niet bindend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Voor het
onderscheiden gebruik primeert de tekst van de opdruk.
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Artikel 2
Oudenburgse gezinnen met drie kinderen ten laste hebben recht op jaarlijks 20 restafvalzakken van 60 liter
of op 40 restafvalzakken van 30 liter.

Onder Oudenburgs gezin wordt verstaan: een gezin dat zijn hoofdverblijfplaats in Oudenburg heeft, en
als dusdanig is ingeschreven in het plaatselijke bevolkingsregister (of het vreemdelingenregister of het
wachtregister).
Als kind ten laste wordt beschouwd: de kinderen jonger dan 25 jaar of in staat van verlengde
minderjarigheid, voor wie de aanvrager op substantiële wijze voorziet in de kosten voor huisvesting,
onderhoud en opvoeding, voor zover zij zelf niet over eigen inkomsten beschikken waarvan het bedrag
hoger is dan het grensbedrag bepaald overeenkomstig artikel 136 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992.
Voor de toepassing van dit reglement wordt ieder kind ten laste met een blijvende invaliditeit of
arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% als twee kinderen ten laste gerekend.
Het bewijs van de invaliditeit of arbeidsongeschiktheid dient te worden geleverd overeenkomstig het
gemeentelijk reglement houdende toekenning van een bijzondere toelage voor gezinnen en
alleenstaanden met lage inkomens.
De gezinslast wordt beoordeeld op 1 januari van elk jaar.
De gratis zakken kunnen enkel worden afgehaald op de dienst burgerzaken. Er dient voor ontvangst te
worden afgetekend.
De zakken dienen te worden afgehaald uiterlijk op 31 december van het jaar; zo niet vervalt het recht op
gratis restafvalzakken voor het betrokken kalenderjaar.
Artikel 2bis
Volgende personen hebben jaarlijks recht op 20 restafvalzakken van 60 liter of op 40 restafvalzakken van 30
liter, omwille van hun specifieke medische toestand:
-

incontinentiepatiënten;
stomapatiënten;
peritoneale nierdialysepatiënten die thuis (of in een thuisomgeving) verzorgd of behandeld worden.

Om in aanmerking te komen dienen deze personen hun hoofdverblijfplaats in Oudenburg te hebben, en
als dusdanig te zijn ingeschreven in het plaatselijke bevolkingsregister (of het vreemdelingenregister of
het wachtregister). Personen die in een woonzorgcentrum of een andere verzorgingsinstelling zijn
opgenomen (en daar hun officieel adres hebben) of er langdurig verblijven (ook al zijn ze daar niet
officieel ingeschreven) zijn evenwel uitgesloten.
Het bewijs van de medische toestand dient te worden geleverd door middel van een
verklaring van de behandelende geneesheer die niet ouder is dan twee maanden.
Voor het indienen van de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een bijzonder formulier.

De aanvraag dient jaarlijks te worden hernieuwd.
In geval van een onomkeerbare of permanente medische toestand dient vanaf de tweede aanvraag
geen doktersverklaring meer te zijn bijgevoegd.
De verblijfssituatie en de medische toestand worden beoordeeld op 1 januari van elk jaar.
Na een positieve beoordeling van de aanvraag kunnen de vuilniszakken worden afgehaald op voorlegging
van de bevestigingsbrief.
Een negatieve beoordeling dient steeds te worden gemotiveerd.
De gratis zakken kunnen enkel worden afgehaald op de dienst burgerzaken. Er dient voor ontvangst te
worden afgetekend.
De zakken dienen te worden afgehaald uiterlijk op 31 december van het jaar; zo niet vervalt het recht op
gratis restafvalzakken voor het betrokken kalenderjaar.

Artikel 3
De betaling kan gebeuren in speciën, op elektronische wijze of door overschrijving. De betaling dient te
gebeuren op het ogenblik van de aankoop of de aanvraag, of binnen de dertig dagen na ontvangst van
de factuur.

