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Gemeenteraad

Besluit Zitting van 20 december 2021

7 Belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van  
huishoudelijke afvalstoffen - dienstjaar 2022.

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Sander Hoogstijns, Voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Rita Moors, 
Eerste schepen; de heer Wim Vangeel, Tweede schepen; de heer Dirk Snyers, Derde schepen; 
mevrouw Romi Soors, Vierde schepen; mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD; 
mevrouw Betty Luyten, Raadslid; mevrouw Veerle Beckers, Raadslid; mevrouw Veerle Verboven, 
raadslid; de heer Stefan Coenen, Raadslid; de heer Lars Van Rode, Raadslid; mevrouw An Goijens, 
Raadslid; de heer Mario Vrancken, Raadslid; de heer Guy Vaes, Raadslid; de heer Johnny Ceyssens, 
Raadslid; de heer Koen Claes, Raadslid; de heer Jeffrey Mardulier, Raadslid; mevrouw Birgitt Carlier, 
Raadslid; mevrouw Noa Vandevenne, Raadslid; mevrouw Hanne Janssen, Raadslid; de heer Gunter 
Van Oost, Raadslid; mevrouw Chelsea Nshuti; de heer Bernard Zwijzen, Adjunct algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Nadine Dethier, Algemeen Directeur

Stemming
Goedgekeurd bij  stemming door De Gemeenteraad met:
- 19 stem(men) voor: Veerle Beckers; Birgitt Carlier; Koen Claes; An Goijens; Sander Hoogstijns; 
Heidi Lamotte; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Chelsea Nshuti; Dirk Snyers; Romi Soors; 
Guy Vaes; Gunter Van Oost; Lars Van Rode; Noa Vandevenne; Wim Vangeel; Mario Vrancken; Luc 
Wouters
- 4 onthouding(en): Johnny Ceyssens; Stefan Coenen; Hanne Janssen; Veerle Verboven

Juridische motivering
Decreet over het Lokaal Bestuur.

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 10 en 26.

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Decreet van 30 mei 2018 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen.

Besluit van de gemeenteraad van Lummen van 18 november 2013 houdende goedkeuring Convenant 
met LIMBURG.NET betreffende de ‘directe inning’.

Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen 
(Invorderingswetboek) dat sinds 1/1/2020 van toepassing is.

Feitelijke motivering
LIMBURG.NET is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en meer 
bepaald een opdrachthoudende vereniging.



2/3

Het lidmaatschap van de gemeente Lummen bij LIMBURG.NET.

De statuten van LIMBURG.NET en in het bijzonder artikel 3 waaruit blijkt dat de gemeente Lummen 
als deelnemer van LIMBURG.NET , afstand heeft gedaan aan LIMBURG.NET van haar beheers- en 
reglementeringrechten inzake het afvalbeheer, de afvalverwijdering en –verwerking en dit binnen het 
maatschappelijk doel van LIMBURG.NET.

LIMBURG.NET  heeft ertoe besloten om de financiële aspecten van de ophaling en de verwerking van 
de huishoudelijke en de daarmee vergelijkbare afvalstoffen te optimaliseren voor het werkgebied van 
LIMBURG.NET.

LIMBURG.NET stelt hiertoe een uniform stelsel van heffingen voor de ophaling en verwerking voor, 
met inbegrip van een stelsel dat de inning van deze heffingen centraliseert bij LIMBURG.NET, waarbij 
voorzien is dat een gemeente kan instappen in het systeem van intergemeentelijke inning van de 
kohierbelasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen, genaamd de ‘directe 
inning’ (zie beslissing raad van bestuur van LIMBURG.NET van 28/08/2013).

De gemeente Lummen is met ingang van 1/1/2014 ingestapt in het systeem van ‘directe inning’ zoals 
georganiseerd door LIMBURG.NET.

Overeenkomstig deze afspraken is de gemeente er toe gehouden het ‘Reglement betreffende de 
belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen’ zoals opgenomen in 
voornoemde Convenant goed te keuren, met hierin inbegrepen het kohier- en 
contantbelastingreglement.

Het effectieve bedrag van de belasting dient jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

De maximumbedragen van de kohierbelasting (zonder rekening te houden met de tussenkomst van 
de gemeente Lummen) blijven ongewijzigd :                                                                       

• € 104,59 voor een eenpersoonsgezin 

• € 117,09 voor een tweepersoonsgezin 

• € 123,34 voor een driepersoonsgezin 

• € 129,59 voor een vierpersoonsgezin en meer

Door invoering van het OPTIMO-systeem dient een contantbelasting voor de aankoop van zakken 
voor keukenafval (€ 2,00 voor een rol van 13 zakken van 17 liter) en textiel- en lederwaren (€ 1,00 
voor een rol van 10 zakken van 50 liter) ingevoerd. Daarnaast is de contantbelasting voor ophaling op 
afroep van grofvuil veranderd in € 20,00 voor 2 m³ en voor snoeihout bepaald op € 15,00 voor 2 m³. 
De gemeenteraad dient deze wijzigingen goed te keuren. 

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bijgevoegd belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen goed voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 

Artikel 2
Het reglement wordt bekend gemaakt op de webtoepassing van de gemeente Lummen binnen de tien 
dagen na goedkeuring. De toezichthoudende overheid, OVAM en LIMBURG.NET worden gelijktijdig 
op de hoogte gebracht van deze beslissing. 



3/3

Namens De Gemeenteraad

#$ondertekening1$#

Adjunct-algemeen directeur
Bernard Zwijzen 

#$stempel$#

#$ondertekening2$#

Voorzitter
Sander Hoogstijns 
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