
 
 

 

 
FINANCIEN - Gemeentebelastingen - Milieubelasting - Aanslagjaren 2014 - 2019 

 
Dit belastingreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 
 

 

 

Artikel 1.- Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een milieubelasting gevestigd op het beheer, 

de verwijdering en de verwerking van afvalstoffen ingezameld op het grondgebied van de gemeente Zedelgem. 

 

Artikel 2.- Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op: 

belastingplichtige bepaald in artikel 3 § 1a 55,00 EUR per jaar en per belastingplichtige 

belastingplichtige bepaald in artikel 3 § 1b 65,00 EUR per jaar en per belastingplichtige 

belastingplichtige bepaald in artikel 3 § 2a en b 65,00 EUR per jaar en per belastingplichtige 

 

Artikel 3.- De belasting is verschuldigd door hetzij: 

§ 1. het hoofd van ieder gezin verblijvend in een woning of in een gedeelte ervan en ingeschreven op 1 januari 

van het aanslagjaar in het bevolkingregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Zedelgem.  

Volgens dit reglement wordt onder gezin verstaan: 

a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, verder genoemd éénpersoonsgezin 

b) hetzij een vereniging van twee of meer personen, die al of niet door verwantschap aan elkaar verbonden, die 

volgens de inschrijving in het bevolking- of vreemdelingenregister van de gemeente Zedelgem in één en 

dezelfde woning verblijven en er samenleven.  

Wanneer volgens de inschrijving in de bevolkingsregisters meerdere gezinnen samenwonen, worden deze elk 

afzonderlijk belast. 

Alle gezinsleden zijn hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

§ 2.  

a) de natuurlijke personen die op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het 

grondgebied van de gemeente Zedelgem: 

- een nijverheids-, landbouw-, horeca-, handelsbedrijf of financiële instelling exploiteren; 

- een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen. 

b) de rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Zedelgem een 

maatschappelijke of een exploitatiezetel hebben. 

Belastingplichtigen vermeld in § 2a) en § 2b) betalen per onroerend goed op adres bestemd voor werkplaats, 

magazijn of bureel. 

Wanneer op hetzelfde adres verschillende entiteiten zijn gevestigd of er hun maatschappelijke zetel hebben, dan 

zijn deze elk afzonderlijk belastingplichtig. 

Indien het gezin van de belastingplichtige vermeld in § 2a) en § 2b) op hetzelfde adres is gehuisvest, is de 

belasting slechts één maal verschuldigd uit hoofde van het gezin. 

 

Artikel 4.- Voor de personen die een leefloon ontvangen van het OCMW van Zedelgem op 1 januari van het 

aanslagjaar bedraagt de belasting 30 euro. 

 

Artikel 5.- 

§ 1 In het bedrag zoals vermeld onder artikel 2 is voor de belastingplichtigen vervat de waarde van: 

-   6 huisvuilzakken van 75 liter voor de belastingplichtigen vermeld onder artikel 3 § 1a 

- 12 huisvuilzakken van 75 liter voor de belastingplichtigen vermeld onder artikel 3 § 1b 

- 24 huisvuilzakken van 75 liter de belastingplichtigen vermeld onder artikel 3 § 1b met minstens drie kinderen 

die op 1 januari van het aanslagjaar niet de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 

§ 2 In het bedrag zoals vermeld onder artikel 2 is voor de belastingplichtigen vermeld onder artikel 3 § 2 vervat 

de waarde van: 

- 12 bedrijfsafvalzakken van 75 liter 

§ 3 Volgende categorieën ontvangen bijkomend 3 rollen van 12 huisvuilzakken van 75 liter mits voorlegging van 

een medisch attest met duidelijke vermelding van de aard van de medische problemen: 

- incontinenten 

- nierpatiënten die thuis gedialyseerd worden 

- stomapatiënten. 



§ 4 De zakken, waarvoor de prijs vervat zit in de forfaitaire bijdrage kunnen uiterlijk tot 1 december van het 

betrokken aanslagjaar worden afgehaald.  

 

Artikel 6.- De belasting is niet van toepassing op de gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor een 

openbare dienst of voor een dienst van openbaar nut. Deze vrijstelling geldt niet voor de gedeelten van 

voormelde gebouwen bewoond door aangestelden van de bevoegde overheid. 

 

Artikel 7.- De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. 

 

Artikel 8.- De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.  

 

Artikel 9.- De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend 

en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening 

moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op 

de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. 

 

 

 
(De integrale gemeenteraadsbeslissing kan op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be) 

 


