
 
 

 

 
FINANCIEN - Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten – 

Aanslagjaren 2014-2019 

 
Deze belastingreglementen werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 en 26 juni 2014 
 

 

 

Artikel 1.-  

Volgende tarieven worden vastgesteld voor de reglementaire afvalrecipiënten per rol voor de aanslagjaren 2014 

tot en met 2019: 

§ 1. Huisvuilzakken  

tarief per rol aantal zakken per rol inhoud per zak waar te verkrijgen 

18,00 EUR 12 75 liter gemeentehuizen/gemachtigde handelszaken 

 9,00 EUR 6 75 liter gemeentehuizen 

10,00 EUR 12 40 liter gemeentehuizen/gemachtigde handelszaken 

eenheidstarief : 1,50 EUR per huisvuilzak van 75 liter 

 0,83 EUR per huisvuilzak van 40 liter 

§ 2. PMD-zakken 

tarief per 

rol 

Aan te kopen 

door 

aantal 

zakken per 

rol 

inhoud per zak waar te verkrijgen 

5,00 EUR particulieren en 

bedrijven 

20 75 liter gemeentehuizen/gemachtigde 

handelszaken 

2,50 EUR verenigingen en 

scholen 

10 120 liter gemeentehuizen (niet voor 

particulier gebruik) 

4,00 EUR bedrijven 10 120 liter gemeentehuizen (niet voor 

particulier gebruik) 

§ 3. Evenementen-zakken 

tarief per rol aantal zakken per rol inhoud per zak waar te verkrijgen 

20,00 EUR 10 140 liter technische dienst 

eenheidstarief: 2 euro per evenementenzak van 140 liter  

§ 4.  Bedrijfsafvalzakken 

tarief per rol aantal zakken per rol inhoud per zak waar te verkrijgen 

18,00 EUR 12 75 liter gemeentehuizen, containerpark  

eenheidstarief: 1,50 EUR per bedrijfsafvalzak van 75liter 

 

Artikel 2.- Er worden maximaal 20 rollen 120-liter-PMD- zakken per kalenderjaar kosteloos ter beschikking 

gesteld aan de diverse scholen op het grondgebied van de gemeente Zedelgem, het OCMW en de vzw ’s die 

door het gemeentebestuur zijn belast met het beheer van een gedeelte van de infrastructuur op het 

grondgebied van de deelgemeenten van Zedelgem. Deze 120-liter-PMD-zakken kunnen uitsluitend afgehaald 

worden bij de dienst milieu, Snellegemsestraat 1, 8210 Veldegem. Bijkomende rollen kunnen aangekocht 

worden aan de voorwaarden vermeld onder artikel 1 § 2. 

 

Artikel 3.- Bij aanvraag tot plaatsing van de afvalcontainers dienen 140-liter-evenementenzakken en 120-liter-

PMD-zakken te worden aangekocht. Evenementenzakken kunnen per stuk worden aangekocht.  

 

Artikel 4.- Modaliteiten gemachtigde handelszaken: 

§ 1 De gemeenteraad verleent de bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen om 

handelszaken te machtigen voor de verkoop van de betreffende zakken, alsook om de 

betalingsvoorwaarden ten aanzien van deze gemachtigde handelszaken vast te stellen. 

§ 2 Er wordt aan de gemachtigde handelszaken een korting verleend van 5% op de officiële verkoopprijs bij de 

afname van minimaal 5 dozen huisvuil en/of PMD-zakken. 

§ 3 De facturen voor levering van de huisvuil- en PMD-zakken op naam van de handelszaken zijn betaalbaar 

binnen de 30 dagen na factuurdatum. 



§ 4 De handelszaken zijn echter gehouden om de vastgestelde verkoopprijzen zoals vermeld in artikel 1 te 

handhaven. 

 

Artikel 5.- De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van de betreffende zakken. Bij gebrek aan 

contante betaling wordt de belasting ingekohierd. 

 

 

 
(De integrale gemeenteraadsbeslissingen kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be) 

 


