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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:

Wettelijk kader

-  artikel 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet

-  artikelen 40 en 41.14° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017

-  decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012

-  omzendbrief KB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit

-  besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer 

van materialenkringlopen en afvalstoffen 17 februari 2012

-  decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 december 2011 

-  uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 16 september 2016

-  overeenkomst IVBO - Fost Plus  - 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021.

-  beleidsplan IVBO 2013-2019

-  VLAREMA artikel  4.3.2 betreffende de verplicht gescheiden pmd-inzameling door bedrijven

- princiepsbeslissing College in zitting van 26 november 2019

Aanleiding

-  het huidige belastingreglement eindigt op 31 december 2019 en moet worden herstemd

-  het vaststellen van de gemeentelijke belastingreglementen is de bevoegdheid van de gemeenteraad

Procedure

-  principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen

-  goedkeuring beslissing door de gemeenteraad

-  bekendmaking op de gemeentelijke website

Adviezen

INTERN

-  eigen dienst: positief

-  milieudienst: positief

Krediet

Exploitatie – ontvangsten

algemene 

rek.

beleidsitem kostenplaats actie bedrag

7332300 002000    

Motivering

-  elke gemeente moet er zorg voor dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen zoveel mogelijk worden voorkomen 

of worden hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald, ingezameld of nuttig worden toegepast

-  er moet resoluut gekozen worden voor een preventie- en sorteerbeleid. Het gratis inzamelen van restafval door 

het gratis verlenen van zakken hoort niet thuis in dit beleid.

-  de bijdrage in de kosten van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen moet berekend worden rekening 

houdend met de bepalingen van artikel 5.1.4. en bijlage 5.1.4 van het VLAREMA

-  de gemeente moet het principe ‘de vervuiler betaalt’ toepassen om de bijdrage van de burger te bepalen  in de 

kosten voor het beheer van huishoudelijk afval dat via gemeentelijke kanalen wordt ingezameld. Hierbij moet 

o.a. de aankoop en verdeling van de zakken, de inzameling van de afvalstromen, de verwerkingskosten en 

exploitatie van het recyclagepark in aanmerking worden genomen

-  het is wenselijk dat er harmonisatie is tussen de gemeenten, in eerste instantie wordt daarom binnen de 

intercommunale gestreefd naar een eenvormige prijs van de afvalrecipiënten

-  voor de personen die lijden aan volgende medische problemen: chronische incontinentie, nierpatiënten die 

thuis gedialyseerd worden en stomapatiënten volgende categorie personen worden jaarlijks gratis 3 grote pakken 

huisvuilzakken verstrekt, na het voorleggen van een medisch attest. Deze medische problemen zorgen, ongewild, 

voor een grotere productie aan afval. 

-  de financiële toestand van de gemeente moet  in evenwicht gehouden worden          

Besluit
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Artikel 1.-  Volgende tarieven worden vastgesteld voor de reglementaire afvalrecipiënten per rol voor de 

aanslagjaren 2020 tot en met 2025:

§ 1. Huisvuilzakken 

tarief per rol aantal zakken 

per rol

inhoud per 

zak

waar te verkrijgen

20,40 EUR 12 75 liter
gemeentehuizen/gemachtigde 

handelszaken

10,20 EUR 12 40 liter gemeentehuizen/gemachtigde 

handelszaken

eenheidstarief:      1,70 EUR per huisvuilzak van 75 liter

eenheidstarief:      0,85 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 

4,00 

EUR

bedrijven 10 120 

liter (*)

gemeentehuizen 

eenheidstarief:     0,25 EUR per PMD-zak van 75 liter

eenheidstarief:     0,25 EUR per PMD-zak van 120 liter

(*) De PMD-zakken van  120 liter zijn niet voor particulier gebruik bestemd.

§ 3. Evenementen-zakken

tarief per 

rol

aantal zakken per rol inhoud per 

zak

waar te verkrijgen

30,00 EUR 10 140 liter technische dienst

eenheidstarief:     3,00 EUR per evenementenzak van 140 liter 

§ 4. Bedrijfsafvalzakken

tarief per 

rol

aantal zakken per rol inhoud per 

zak

waar te verkrijgen

20,40 EUR 12 75 liter gemeentehuizen, 

containerpark 

eenheidstarief:    1,70 EUR per bedrijfsafvalzak van 75 liter

Artikel 2.- De gemeente Zedelgem geeft gratis jaarlijks 3 rollen met grote huisvuilzakken aan personen die lijden 

aan volgende medische problemen: chronische incontinentie, nierpatiënten die thuis gedialyseerd worden en 

stomapatiënten. De aanvrager moet in Zedelgem gedomicilieerd zijn en niet in een rusthuis of 

verzorgingsinstelling zijn opgenomen of in een gemeenschap samenleven. Om deze huisvuilzakken te bekomen 

moet jaarlijks een medisch attest worden ingediend.

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.
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§ 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 afvalrecipiënten. Bij gebrek 

aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd.

Artikel 6.- De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het college van burgemeester 

en schepenen. Het bezwaarschrift moet 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 te rekenen vanaf de datum van de contante inning van de belasting.

De procedure verloopt in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 7.- Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 8.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het 

decreet lokaal bestuur.

Artikel 9.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Charlotte Vermeulen

Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Annick Vermeulen

Burgemeester
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