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Retributie op het gebruik van de recyclageparken
Artikel 1
Voor een periode ingaand op 01.01.2019 en eindigend op 31.12.2019 wordt een retributie
geheven op het gebruik van de recyclageparken.
De retributie is verschuldigd door de aanbieder van de afvalstoffen.
Artikel 2 - Toegang tot het recyclagepark
Toegang via e-ID of badge, volgens de voorwaarden zoals bepaald in het huishoudelijk reglement
recyclageparken.
De badge kost 5 euro.
Artikel 3 - Bedrag van de retributie
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen afvalstoffen die steeds gratis zijn, betalende
afvalstoffen met vrijstelling en betalende afvalstoffen zonder vrijstelling.
Artikel 3.1
Volgende afvalstoffen zijn steeds gratis (groene groep):
AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
Elektrische kabels
Frituurolie
(niet toegelaten voor KMO’s)
Hol glas (glazen bokalen, flessen)
KGA (batterijen, motorolie, gevaarlijke producten,…) (niet toegelaten voor KMO’s)
Metalen
Papier en karton
PMD (verplicht in PMD zak)
Textiel
TL-lampen
(niet toegelaten voor KMO’s)
Artikel 3.2
Volgende afvalstoffen zijn betalend, maar met vrijstelling (oranje groep) :
Asbestcement
165,00 euro/1.000 kg
Bloempotjes in 300 L-zakken
1,20 euro/zak
Bloempotjes los
130,00 euro/1.000 kg
Folies in plastic in 300 L-zakken
1,20 euro/zak
Folies los
130,00 euro/1.000 kg
Gipsafval
135,00 euro/1.000 kg
Harde plastics/PVC
210,00 euro/1.000 kg
Houtafval
105,00 euro/1.000 kg
Landbouwfolie recycleerbaar
195,00 euro/1.000 kg
Niet recycleerbaar afval (geen aarde)
50,00 euro/1.000 kg
Aarde
40,00 euro/1.000 kg
Piepschuim los
265,00 euro/1.000 kg
Piepschuim in 1.500 L-zakken
2,65 euro/zak
Steenpuin
25,00 euro/1.000 kg
Tuinafval
50,00 euro/1.000 kg
Zuiver vlak glas (vensterglas)
45,00 euro/1.000 kg
Artikel 3.3
Volgende afvalstoffen zijn betalend zonder vrijstelling (rode groep):
Brandbaar grofvuil (KMO’s)
215,00 euro/1.000 kg
Brandbaar grofvuil (Overige aanvoerders)
145,00 euro/1.000 kg

Artikel 4 - Vrijstelling oranje groep
Er geldt een vrijstelling, voor de aanvoer van afvalstoffen uit de oranje groep (artikel 3.2) van
1.000 kg/jaar voor volgende categorieën:
➢ Reglementair ingeschreven inwoners uit Roeselare.
➢ Reglementair ingeschreven vreemdelingen uit Roeselare.
➢ Derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is in Roeselare (vrijstelling in
functie van saldo van producent).
➢ Nabestaanden overledenen uit de gemeente Roeselare tot 90 dagen na datum van het
overlijden.
➢ Verenigingen aangesloten bij een erkende raad die over een eigen vast lokaal (hetzij in
eigendom, hetzij in huur) beschikken, in Roeselare.
De vrijstelling geldt per gezin. De leden van het gezin zijn de natuurlijke personen die een zelfde
referentiepersoon hebben in het bevolkingsregister.
De vrijstelling geldt per vereniging. De leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen die
jaarlijks worden doorgegeven aan het college van burgemeester en schepenen.
Eens de vrijstelling is opgebruikt kan er nog eens 1.000 kg/jaar aangebracht worden tegen
een basistarief van 25 euro/1.000 kg.
Eens deze vrijstelling is opgebruikt dienen de aangevoerde afvalstoffen betaald te worden aan
het tarief, zoals vastgelegd in artikel 3.2.
Artikel 4.1
De vrijstelling geldt voor het lopende kalenderjaar en kan niet worden overgedragen naar het
volgende jaar.
Artikel 4.2
Bij wijziging van de gezinssamenstelling blijft de vrijstelling toegewezen aan de
referentiepersoon. Nieuwe referentiepersonen krijgen een vrijstelling pro rata het resterende
jaar (naar boven afgerond op twaalfden).
Artikel 5 - Algemene vrijstelling
Er geldt een algemene vrijstelling van betaling voor:
De diensten van de stad Roeselare, met uitzondering van de stedelijke basisscholen,
STAP en SASK
Het O.C.M.W. van de stad Roeselare, met uitzondering van het zorgbedrijf.
De politiezone RIHO
De brandweerzone Midwest
Artikel 6 - Weging
Bij elke weegcyclus wordt een minimum nettogewicht van 5 kg. in rekening gebracht.
De afvalstoffen worden gewogen op een geijkte weegbrug volgens de Belgische wettelijke
bepalingen, waarvan het weegresultaat niet kan worden betwist.
De weegbrug heeft een nauwkeurigheid van 5 kg voor het weegbereik tot 15.000 kg en 10 kg
voor het weegbereik van 15.000 kg tot 30.000 kg.
Artikel 7 - Betaling
Het bedrag wordt ter plaatse betaald aan de betaalzuil.
Voor KMO’s kan voorzien worden in maandelijkse facturatie onder de voorwaarden, zoals
bepaald in het huishoudelijk reglement recyclageparken.
Artikel 8 - Invordering
Bij niet-betaling van de retributie zal deze de invorderingsprocedure volgen en wordt het
afleveren van afvalstoffen ontzegd aan de aanbieder ervan.
Artikel 9 – Administratief toezicht
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

