FINANCIEN
Financiën – Gemeentebelastingen – Belasting op de afgifte van reglementaire
afvalrecipiënten met ingang van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025 - beslissing
Datum vaststelling beslissing door gemeenteraad: 25 februari 2021
Datum bekendmaking beslissing op website: 4 maart 2021
Artikel 1.– Het belastingreglement d.d. 19 december 2019 wordt opgeheven vanaf 1 april 2021.
Artikel 2.- Met ingang van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025 worden volgende tarieven vastgesteld
voor de reglementaire afvalrecipiënten:
§ 1. Restafvalzakken voor huisvuil- en bedrijfsafval
eenheidstarief per zak
inhoud
1,70 EUR
60 liter
0,85 EUR
30 liter
Overgangsbepaling: De bruine restafvalzakken van respectievelijk 75 liter en 40 liter worden, zolang de
voorraad strekt, aan bovenvermeld eenheidstarief verkocht en mogen nog worden aangeboden voor ophaling
tot eind 2021. De groene bedrijfsafvalzakken van 75 liter worden zolang de voorraad strekt aan bovenvermeld
eenheidstarief verkocht en mogen nog worden aangeboden voor ophaling tot eind 2021.
§ 2. P+MD-zakken
eenheidstarief per zak
inhoud
0,15 EUR
75 liter
0,15 EUR
120 liter (*)
(*) De PMD-zakken van 120 liter zijn niet voor particulier gebruik bestemd. Ze mogen enkel worden gebruikt door
scholen en jeugdverenigingen.
§ 3. Evenementen-zakken
eenheidstarief per zak
inhoud
3,5 EUR
140 liter
Artikel 3.- Met ingang vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 wordt volgend tarief vastgesteld voor
§ 1. GFT-zakken
eenheidstarief per zak
Inhoud
0,30 EUR

30 liter

0,40 EUR
40 liter
Artikel 4.- Volgende afvalrecipiënten worden per rol verkocht en niet per stuk
- restafvalzakken voor huisvuil- en bedrijfsafval
- P+MD 75 liter
- P+MD 120 liter
- GFT-zakken
Artikel 5.- Waar te verkrijgen
- restafvalzakken voor huisvuil: gemeentehuizen en gemachtigde handelszaken
- restafvalzakken voor bedrijven: gemeentehuizen en containerpark
- P+MD 75 liter: gemeentehuizen en gemachtigde handelszaken
- P+MD 120 liter: gemeentehuizen
- evenementenzakken: technische dienst
- GFT-zakken: gemeentehuizen en gemachtigde handelszaken
Artikel 6.- De gemeente Zedelgem geeft gratis jaarlijks 3 rollen met grote restafvalzakken 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 restafvalzakken te
bekomen moet jaarlijks een medisch attest worden ingediend.

Artikel 7.- Bij aanvraag tot plaatsing van de afvalcontainers in het kader van een evenement dienen 140-literevenementenzakken te worden aangekocht. Evenementenzakken kunnen per stuk worden aangekocht.
Artikel 8.- 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 restafval en/of P+MD-zakken.
§ 3 De facturen voor levering van de restafval- en P+MD-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 2 en 3 te
handhaven.
Artikel 9.- De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van de betreffende afvalrecipiënten. Bij gebrek
aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 10.- 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 11.- Dit reglement treedt in werking 1 april 2021.
Artikel 12.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het
decreet lokaal bestuur.
Artikel 13.- 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.

