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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 14 december 2020

Debiteuren

16 2020_GR_00265 Retributiereglement op het gebruik van de 
recyclageparken - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie 
Muylle; mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de 
heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria 
Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline 
Martens; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de 
heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer 
Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de heer Filip Deforche; de 
heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw 
Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer 
Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw 
Justine Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de 
heer Eddy Demeersseman; de heer Koenraad Cracco; de heer Sander Braeye; de heer 
Geert Sintobin, Algemeen directeur

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 Artikel 286 van het decreet lokaal bestuur
 Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van 

het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA)
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van 

het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
 Het Milieubeleidsplan van Mirom 2020-2024

Bijlagen
1. Retributiereglement gebruik recyclageparken-huidig reglement
2. Retributiereglement gebruik recyclageparken-met aanduiding van wijzigingen
3. Retributiereglement gebruik recyclageparken-ontwerp (pdf-versie)

Voorgeschiedenis
Met de gemeenteraadsbeslissing van 10 oktober 2014 en volgende werden retributies 
geheven op het gebruik van de recyclageparken.



2/5

De recyclageparken worden opengesteld voor zowel huishoudelijke afvalstoffen als voor 
met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

De door of op vraag van de stad ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen worden in opdracht van de stad gerecycleerd, nuttig toegepast of 
verwijderd.

De kosten voor inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wegen echter zwaar door 
op de gemeentelijke financiën en worden bijgevolg verhaald op de aanbieders via een 
gedifferentieerd retributiereglement.

De invoering van een gedifferentieerde retributie laat de stad toe het principe “de 
vervuiler betaalt” toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, 
slechts in tweede instantie aan hergebruik en waarbij tenslotte recyclage van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt gestimuleerd.

Context en argumentatie
In 2014 werd voor de eerste maal, met de invoer van DIFTAR, een retributiereglement 
opgemaakt waarin de te betalen tarieven voor de aanvoer van afval opgenomen werden.

Dit reglement wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Bij de prognose voor 2021 van MIROM Roeselare werd een gewijzigde tarievenlijst 
toegevoegd.

Deze wordt gewijzigd volgens de stijging of daling van de effectieve verwerkingskosten. 
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ dient gehanteerd.

De wijzigingen hebben betrekking op het tarief voor de aanvoer van:

 Fractie           Tarief 2020  Tarief 2021   
Gipsafval €135,00/ton €145,00/ton 
Harde plastics / PVC €210,00/ton €270,00/ton 
Houtafval €105,00/ton €85,00/ton 
Niet recycleerbaar afval €50,00/ton €110,00/ton 
Piepschuim los €265,00/ton €135,00/ton 
Piepschuim in 1500L-zakken €2,65/zak €1,35/zak 

Folies en bloempotjes worden niet meer afzonderlijk ingezameld, gezien deze via de 
blauwe PMD zak ingezameld worden. 

Ook afzonderlijk in foliezakken voor KMO’s worden deze niet meer aanvaard. De tarieven 
worden uit de lijst geschrapt.

Kurken 

De inzameling van kurken werd nog niet opgenomen in de lijst. Deze worden toegevoegd 
aan de gratis groene fractie.

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie
Is niet van toepassing.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 26 stem(men) voor: Rina Arteel; Sander Braeye; Gerdi Casier; Stefaan Van Coillie; 
Griet Coppé; José Debels; Francis Debruyne; Liselot De Decker; Kris Declercq; Piet 
Delrue; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk 
Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Mieke 
Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 7 stem(men) tegen: Dieter Carron; Frederik Declercq; Lieve Lombaert; Bart De 
Meulenaer; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen
- 6 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Koenraad Cracco; Filip Deforche; 
Immanuel De Reuse; Jeaninne Vandenabeele

Artikel 1
Het retributiereglement op het gebruik van de recyclageparken wordt vastgesteld, zoals 
in bijlage gevoegd.

Aldus gedaan in open zitting van 14 december 2020

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet



 

Retributie op het gebruik van de recyclageparken 

 

 
Artikel 1 
Voor een periode ingaand op 01.01.2021 en eindigend op 31.12.2021 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) 

Kurken 

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 in zak 165,00 euro/1.000 kg 

Asbestzak groot 2,50 euro/zak 

Asbestzak klein 1,50 euro/zak 

Gipsafval 145,00 euro/1.000 kg 

Harde plastics/PVC 270,00 euro/1.000 kg 

Houtafval 85,00 euro/1.000 kg 

Niet recycleerbaar afval (geen aarde) 110,00 euro/1.000 kg 

Aarde 40,00 euro/1.000 kg 

Piepschuim los 135,00 euro/1.000 kg 

Piepschuim in 1.500 L-zakken 1,35 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) 200,00 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 
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➢ 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 en OCMW Roeselare,  
met uitzondering van de stedelijke basisscholen, STAP en SASK 

- 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. 
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