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Openbare zitting
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN
19. Kohierbelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Wijziging
belastingreglement
Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
 Het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2019 (13e punt F) houdende hernieuwing van het
belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen;
 Het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2021 (5e punt) houdende wijziging van het
belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen;
 De gewestelijke regelgeving betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen;
 Het uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen;
 Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2010 (20e punt) houdende vaststelling van het “Reglement
gemeentelijke
administratieve
sancties”
(GAS-reglement),
zoals
gewijzigd
bij
gemeenteraadsbesluiten d.d. 28 februari 2011 (14e punt), 30 januari 2012 (9e punt), 25 maart 2013,
(9e punt) en 21 december 2015 (15e punt) en 30 november 2020 (16e punt);
 Het GAS-reglement; hoofdstuk 4. Beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen
Feiten, context en motivering
 Naar aanleiding van nieuwe overeenkomst tussen Recupel en IDM, stuurde IDM op 24 januari 2022
een brief naar de gemeente om een aantal wijzigingen door te voeren in het belastingreglement
huishoudelijke afvalstoffen.
 Deze wijzigingen worden doorgevoerd in bijgevoegd belastingreglement
 In het belastingreglement huishoudelijke afvalstoffen zijn wijzigingen in volgende artikels
aangebracht

o
o

Artikel 4: B. Voor de deponering in het recyclagepark (AEEA, KGA, matrassen)
Artikel 5: voor de verschillende soorten containers (restafval en GFT)

Stemming: Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1.

In het gemeenteraadsbesluit 23 december 2019 (13e punt F) houdende hernieuwing
van het belastingreglement kohierbelasting op het inzamelen en verwerken van
huishoudelijke afvalstoffen ,zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 25 januari
2021 (5e punt ),worden volgende wijzigingen aangebracht:

1. In artikel 4.B worden de tarieven voor AEEA en KGA gesplitst en de prijzen worden gewijzigd naar
onderstaande tabel. Er wordt een rubriek ‘Matrassen’ bijgevoegd als categorie (gratis).
categorie

Tarieven
voor gezinnen ingeschreven in de
voor alle andere bezoekers (andere
bevolkingsregisters van de gemeente Lochristi
gezinnen, bedrijven, instellingen,
vrije beroepen, verenigingen, e.d.)

grofvuil (*)

0,20 euro/kg

0,20 euro/kg

niet-recycleerbaar afval (*)

0,10 euro/kg (**)

0,10 euro/kg

recycleerbaar afval (*)

0,05 euro/kg (**)

0,05 euro/kg

AEEA (*)

0,00 euro/kg

0,00 euro/kg

KGA (*)

0.00 euro/kg

0,05 euro/kg

Matrassen (*)

0.00 euro/kg

0.00 euro/kg

*: als verschillende categorieën tezelfdertijd worden gedeponeerd (gezamenlijke weging), wordt het
tarief van de gedeponeerde categorie dat het hoogst is, toegepast
**: de belasting is evenwel niet verschuldigd voor de eerste 500 kg afval (recycleerbaar en/of nietrecycleerbaar, exclusief grofvuil, AEEA en KGA) per aanslagjaar en per gezin, aangevoerd tijdens de
periode dat het desbetreffende gezin tijdens het desbetreffende aanslagjaar ingeschreven is in de
bevolkingsregisters van de gemeente Lochristi.

2. Artikel 5 wordt vervangen als volgt.
Artikel 5.
Iedere belastingplichtige (=aansluitpunt) krijgt naar keuze de beschikking over :
a) voor het huisvuil (restafval):
1 (grijze) container van 40 liter
2 X (grijze) container van 40 liter
1 (grijze) container van 120 liter

2 X (grijze) container van 120 liter
1 (grijze) container van 240 liter
b)

voor het GFT:

1 (groene) container van 40 liter
1 (groene) container van 120 liter
2 (groene) containers van 120 liter
Standaard wordt voor beide fracties een container van 120 liter aangeboden, maar er zijn ook
andere volumecombinaties tot een maximum van 240 liter mogelijk, o.m. voor grotere gezinnen,
voor appartementen of mensen met weinig afval. De gemeente, de BKO’s, het OCMW, de politie,
jeugdhuis Lodejo, de scholen, de RVT’s kunnen (zo zij dat wensen) beschikken over containers van
1100 liter.
Artikel 2.

De wijzigingen treden in werking op 28 maart 2022.
De gecoördineerde tekst van het gewijzigde belastingreglement kohierbelasting op
het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen wordt aan huidig besluit
gehecht.

Artikel 3

Afschrift van het besluit wordt bezorgd aan:


de financieel directeur

De wnd. algemeen directeur,

De voorzitter,

Herman Schoonjans

Hilde Baele
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