
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 

HERVASTSTELLEN BELASTING OP HET VERSTREKKEN VAN RESTAFVALZAKKEN - PERIODE 2014-
2019. 

Art.1:  Voor een periode beginnend op 01 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een 

belasting geheven op het verstrekken van restafvalzakken. 

Art.2:  §1. De gemeentelijke reinigingsdienst haalt alleen restafval op opgeborgen in officiële plastieken 
vuilniszakken, overeenkomstig het plaatselijk politiereglement. 

 §2. De belasting op het verstrekken van de officiële restafvalzakken wordt vastgesteld op 

 a. voor restafvalzakken voor huishoudelijk restafval, niet-recycleerbaar: 

  – 1,00 euro per standaard zak van 60 op 90  

  - 0,75 euro per kleine zak van 60 op 60 

 b. voor PMD-zakken voor het inzamelen van plastiek-, metaal- en drankkartonverpakkingen: 

  - 0,08 euro per kleine PMD-zak van 40 liter 

  - 0,125 euro per standaard PMD-zak van 60 liter 

  - 0,25 euro per grote PMD-zak van 120 liter 

 c. voor restafvalzakken voor niet-recycleerbaar restafval van bedrijven: 

  - 1,50 euro per bedrijfsafvalzak van 100 op 70. 

 §3. De belasting is contant verschuldigd door de koper en dient betaald op het ogenblik van de 
afgifte van de zakken, tegen afgifte van een kwitantie. 

Art.3:  Restafvalzakken voor huishoudelijk niet-gerecycleerd restafval worden gratis (niet omruilbaar in 
geld) ter beschikking gesteld aan de volgende personen in de navolgende voorwaarden :  

 a) 20 standaard zakken per aanslagjaar per op 01 januari van het aanslagjaar in de gemeente 
Koksijde gedomicilieerd gezin (een gezin is hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij een 
vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familieverbanden verbonden, 
gewoonlijk in één en dezelfde woning of woongelegenheid verblijven en er samenleven, (zoals 
omschreven in de algemene onderrichtingen van de bevolkingsregisters), dat aangeslagen is in de 
milieubelasting van dat aanslagjaar en waarvan minstens één lid geniet van de voorkeurtarieven 
inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, met latere wijzigingen. 

 b) aan gezinnen, ingeschreven in de bevolkingsregister van de gemeente Koksijde op 01 januari 
van het aanslagjaar en aangeslagen in de milieubelasting,  worden per kind (ingeschreven in het 
bevolkingsregister op het zelfde adres van het in de milieubelasting van Koksijde aangeslagen 
gezinshoofd) dat op 01 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 22 jaar nog niet heeft bereikt, 
10 standaardzakken voor het betreffende aanslagjaar ter beschikking gesteld met een maximum 
van 50 standaardzakken per gezin. 

 c) het maximaal aantal gratis af te leveren standaardzakken per gezin (dat in aanmerking komt 
voor gratis zakken uit hoofde van artikel 3 a) en/of artikel 3 b) kan niet meer bedragen dan 50 
standaardzakken. 

 d) 20 standaardzakken per aanslagjaar per op 01 januari van het aanslagjaar in de gemeente 
Koksijde gedomicilieerd gezin (alleenstaande of samenlevende vereniging van twee of meer 
personen), dat aangeslagen is in de milieubelasting van dat aanslagjaar en waarvan alle leden 
ouder zijn dan 70 jaar en die geen recht hebben op de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor 
geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen 

 e) aan de ouder van een pasgeborene, ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente 
Koksijde op het ogenblik van de geboorte van de pasgeborene, 40 standaardzakken éénmalig ter 
gelegenheid van de geboorte van het kind;  

 f) 20 standaardzakken per aanslagjaar per alleenstaande die nog geen recht heeft op gratis 
restafvalzakken op basis van een ander onderdeel van dit artikel en die ingeschreven is in de 
bevolkingsregisters van de gemeente Koksijde op 1 januari van het aanslagjaar en die aangeslagen 
wordt in de milieubelasting van dat aanslagjaar; 

Art. 4:  De beslissing van de gemeenteraad dd. 20 december 2012 houdende belasting op het verstrekken 
van restafvalzakken 2013-2019 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2014 

Art. 5:  Deze beslissing treedt in werking vanaf 1 januari 2014. 

Art. 6:  Deze beraadslaging zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 


