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08. Retributiereglement op het gebruik van het recyclagepark
Motivering
Aanleiding en context
De beslissing van de gemeenteraad van heden waarmee aan IGEAN beheersoverdracht voor de
exploitatie van het recyclagepark is gedaan.
De inwoners van Wijnegem kunnen gebruik maken van het intergemeentelijk recyclagepark van
Borsbeek-Wommelgem, maar ook van de andere recyclageparken van regio zuid.
De tarieven voor het gebruik van het intergemeentelijke recyclagepark moeten door de gemeenteraad
worden vastgesteld.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42 en 43.
Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015 dat het
beleid in Vlaanderen vaststelt rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
Dit Uitvoeringsplan vormt eveneens het algemeen kader voor de werking en exploitatie van een
recyclagepark.
Het Materialendecreet en het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen
en afvalstoffen VLAREMA.
Artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om huishoudelijke
afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen
of op een andere wijze in te zamelen.
Artikel 10 van het Materialendecreet dat bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van
huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten.
Artikel 5.1.1 van het VLAREMA dat bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt”
toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald.
Bijlage 5.1.4 van het VLAREMA dat de minima en maxima tarieven vastlegt voor de inzameling van
een aantal afvalstoffen op het recyclagepark.
Argumentatie
Deze recyclageparken zijn opgedeeld in een betalend en een niet betalend gedeelte.
De betalende fracties worden gewogen en onmiddellijk afgerekend volgens het aangeleverde gewicht.
De tarieven voor de betalende fracties moeten worden vastgelegd door de gemeente.
Diftar met weging is eerlijker en geeft beter uitvoering aan het principe “de vervuiler betaalt”.
De overige recyclageparken die IGEAN exploiteert, werden eveneens uitgerust met eenzelfde
registratiesysteem, dat elke bezoeker registreert met de identiteitskaart.
Dit alles moet gezien worden in een intergemeentelijke exploitatie van de recyclageparken.
De burgers kunnen niet enkel terecht op het recyclagepark van hun gemeente, maar eveneens op het
recyclagepark van een andere gemeente die deel uitmaakt van de betrokken regio zuid.
De openingsuren van de verschillende betrokken recyclageparken worden op elkaar afgestemd, zodat
de burgers op elk ogenblik van de week van maandagmiddag tot zaterdagavond ergens op een
recyclagepark terecht kunnen.
Hierdoor verhoogt de service naar de burger toe, zonder dat de kosten voor elke individuele gemeente
verhogen,

De inwoners kunnen eveneens een aantal recipiënten, zoals compostvaten en compostbakken
aankopen op het recyclagepark.
Deze tarieven moeten worden vastgesteld door de gemeente.
Bespreking
Dhr. D. Verhaert stelt dat er bij de voorstelling van Igean was beloofd dat er maar één tarief zou zijn
en nu tel hij er 7. Schepen L. Monsieurs antwoordt dat er een onderscheid moet worden gemaakt
tussen bedrijfsafval en particulier afval. Er zijn voor particulieren maar 2 tarieven, wat betekent dat je
maximaal driemaal langs de weegschaal moet. Dhr. D. Verhaert vraagt hoe men het onderscheid
tussen bedrijfsafval en particulier afval gaat maken, waarop de schepen antwoordt dat Igean hierin
een sterke ervaring heeft opgebouwd in de andere parken en dat zij gemachtigd zijn om controles uit
te oefenen.
Ter plaatse is dit allemaal veel duidelijker en de schepen belooft om een bezoek voor de
gemeenteraad te organiseren. Dhr. R. Boeckxstaens vult nog aan dat hij ondertussen in de
recyclageparken van Zoersel en Wommelgem is geweest en dat hij er nooit discussies heeft gezien.
Eveneens is het gebruik van de weegschaal er vlot georganiseerd.
Besluit
De raad beslist met 12 stemmen voor, tegen 5 (Liesbeth Verstrepen, Maria Rombouts, Philippe
Michielsens, Inge Carpentier, Guy Beddegenoodts, bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert, Agnes Van
Mechelen):
Artikel 1
Met ingang van 01.01.2016 en voor een termijn eindigend op 31.12.2019 wordt een retributie
gevestigd op de aanvoer van volgende afvalstoffen op het recyclagepark:
1. Grof vuil
2. Gemengd bouw- en sloopafval
3. Kalkplaten en cellenbeton
4. Grond
5. Zuiver steenpuin
Artikel 2
Het bedrag van de retributie dat is verschuldigd door eenieder (behalve bedrijven en zelfstandigen)
die gebruik maakt van het recyclagepark voor de aanvoer van de in artikel 1 genoemde afvalstoffen,
wordt als volgt vastgesteld:
1. Grof vuil
0,20 euro/kg
2. Gemengd bouw- en sloopafval
0,20 euro/kg
3. Grond
0,03 euro/kg
4. Kalkplaten en cellenbeton
0,03 euro/kg
5. Zuiver steenpuin
0,03 euro/kg
Jaarlijks geldt er een vrijstelling van 50 kg per gezin tot 3 personen en 10 kg extra per bijkomend
gezinslid. Deze vrijstelling wordt elk jaar op 1 januari toegekend volgens de gezinssamenstelling op 1
januari van het desbetreffende jaar.
Vrijstellingen zijn op geen enkele wijze overdraagbaar.
De vrijstelling kan niet gebruikt worden voor het aanbieden van grof vuil op het recyclagepark.
Artikel 3
Het bedrag van de retributie voor bedrijven en zelfstandigen wordt als volgt vastgesteld:
1. Grof vuil
0,20 euro/kg
2. Gemengd bouw- en sloopafval
0,20 euro/kg
3. Harde kunststoffen
0,20 euro/kg
4. Bloempotjes en plantentrays
0,20 euro/kg
5. KGA
0,20 euro/kg
6. Asbesthoudend afval (cementgebonden)
0,07 euro/kg
7. Kalkplaten en cellenbeton
0,07 euro/kg
8. Vlak glas
0,07 euro/kg
9. Groenafval
0,07 euro/kg
10. Zuiver steenpuin
0,03 euro/kg
11. Grond
0,03 euro/kg
12. Hout
0,03 euro/kg
13. Piepschuim
5 euro/zak
14. Zuivere plastic folie
4 euro/zak
15. Tractor- en vrachtwagenbanden
15 euro/stuk
(max. 2 per bezoek)

Bedrijven en zelfstandigen krijgen geen vrijstellingen.
Artikel 4
Het bedrag van de retributie voor de recipiënten die op het recyclagepark worden verkocht wordt als
volgt vastgesteld:
Compostvat (incl. beluchtingsstok)
35 euro
Compostbak
60 euro
Aanbouwmodule compostbak
50 euro
Afdakje compostbak
20 euro
Beluchtingsstok
5 euro
Zak compost (40 liter)
3 euro
Artikel 4
§1. De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen (zoals het
OCMW, de politie, de brandweer, de gemeentelijke IVA’s en EVA’s) gevestigd op het grondgebied van
de gemeente Wijnegem worden vrijgesteld van de retributie.
§2. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Wijnegem en die een lokaal
in eigendom of in beheer bezitten kunnen tevens vrijgesteld worden van de retributie. Het college van
burgemeester en schepenen oordeelt gemotiveerd over deze vrijstelling.
Artikel 5
De betaling gebeurt ter plaatse aan de betaalterminal met bancontact, kredietkaart of contant (enkel
munten met een waarde van 0,10 euro t/m 2 euro).
Bij ontstentenis van betaling kan de toegang tot het recyclagepark geweigerd worden.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Artikel 6
§1. De toegelaten gebruikers die niet beschikken over een elektronische identiteitskaart moeten zich
registreren op het recyclagepark en verwerven maximaal twee toegangskaarten per gezin om het
recyclagepark te betreden. Voor elke toegangskaart wordt een retributie gevraagd van 5 euro met
uitzondering van een defect van de toegangskaart dat niet te wijten is aan het verlies of misbruik door
de gebruiker op voorwaarde dat de defecte kaart overhandigd wordt aan het recyclagepark.
§2. De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen (zoals het
OCMW, de politie, de brandweer, de gemeentelijke IVA’s en EVA’s) gevestigd op het grondgebied van
de gemeente Wijnegem worden vrijgesteld van de retributie.
§3. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Wijnegem en die een lokaal
in eigendom of in beheer bezitten verwerven eveneens één toegangskaart per vereniging conform de
bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt
gemotiveerd over de toekenning op basis van bovenstaande criteria.
Artikel 7
Het geldende retributiereglement van 16 december 2013 ‘Retributie op het ophalen en/of verwijderen
van huishoudelijk afval en het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar het recyclagepark, artikel
2 b) brengmethode bouw- en sloopafval en tuinafval, andere dan GFT+’ wordt met ingang van
01.01.2016 opgeheven.
Artikel 8:
Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in artikel 253 van het
gemeentedecreet.
Een afschrift van het reglement wordt overgemaakt aan IGEAN milieu & veiligheid die instaat voor de
verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht voor de exploitatie van het recyclagepark
aan IGEAN milieu & veiligheid.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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