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06. Retributiereglement op het gebruik van het DIFTAR recyclagepark – dienstjaar 2021 - goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40, 41, 286, 288;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) van 17 februari 2012, en latere
wijzigingen;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat de gemeente inzake de ophaling van huishoudelijk afval is aangesloten bij de
opdrachthoudende vereniging MIROM Roeselare;
Gelet op het voorstel van tarievenlijst afvalverwerking vanwege Mirom, zoals goedgekeurd door de Raad van
Bestuur op 7 oktober 2020;
Gelet op het proces-verbaal de commodo et incommodo waaruit blijkt dat geen bezwaren werden
ingediend;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. – Voor een periode ingaand op 01 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021 wordt een
retributie geheven op het gebruik van het recyclagepark.
Art. 2. – De toegang gebeurt verplicht door aanmelding met de eID of badge, volgens de voorwaarden zoals
bepaald in het aanvoerreglement van het recyclagepark.

Art. 3. – Er wordt een onderscheid gemaakt tussen afvalstoffen die steeds gratis zijn, betalende afvalstoffen
met vrijstelling en betalende afvalstoffen zonder vrijstelling.
Art. 3.1. – Volgende afvalstoffen zijn steeds gratis (groene groep):
Fractie
AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
Elektriciteitskabels
Frituurolie (niet toegelaten voor KMO’s en zelfstandigen)
Klein Gevaarlijk Afval (niet toegelaten voor KMO’s en zelfstandigen)
TL-lampen (niet toegelaten voor KMO’s en zelfstandigen)
Hol Glas (bokalen, flessen)
Metalen
Papier en karton
PMD (verplicht in PMD-zak)
Textiel
Kurken (inzameling via Mariënstede)
Art. 3.2. – Volgende afvalstoffen zijn betalend maar met vrijstelling (oranje groep):
Fractie

Retributie* Particulieren (excl.
BTW)
Asbestcement
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
>2.000 kg : € 165/ton
Gipsafval
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
>2.000 kg : € 145/ton
Harde Plastics/PVC
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
>2.000 kg : € 270/ton
Houtafval
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
>2.000 kg : € 85/ton
Niet recycleerbaar afval (let
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
wel: geen aarde!)
>2.000 kg : € 110/ton
Aarde
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
>2.000 kg : € 40/ton
Piepschuim los
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
>2.000 kg : € 135/ton
Piepschuim in 1500L-zakken
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
>2.000 kg : € 1,35/zak
Steenpuin
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
>2.000 kg : € 25/ton
Tuinafval
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
>2.000 kg : € 50/ton
Zuiver vlak glas (vensterglas)
1.000 kg-2.000 kg : € 25/ton
>2.000 kg : € 45/ton
*prijzen geldig in het lopende kalenderjaar

Retributie* Badgegebruiker
(excl. BTW)
€ 165/ton
€ 145/ton
€ 270/ton
€ 85/ton
€ 110/ton
€ 40/ton
€ 135/ton
€ 1,35/zak
€ 25/ton
€ 50/ton
€ 45/ton

Art. 3.3. – Volgende afvalstoffen zijn betalend zonder vrijstelling (rode groep):
Fractie

Retributie* Particulieren (excl.
BTW)

Retributie* Badgegebruiker
(excl. BTW)
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Brandbaar grofvuil

€ 200/ton

€ 215/ton

Art. 4. – Er geldt een vrijstelling, voor de aanvoer van afvalstoffen uit de oranje groep, ten belope van 1.000
kg/gezin/jaar. Eens de vrijstelling is opgebruikt kan er nog eens 1.000 kg/gezin/jaar worden aangebracht
tegen een basistarief van 25 €/ton. Eens dit is opgebruikt dienen de aangevoerde afvalstoffen betaald te
worden aan de tariefprijs, zoals vastgelegd in art. 3.2.
Art. 4.1. – De vrijstelling is enkel van toepassing voor volgende categorieën:
 Reglementair ingeschreven inwoners uit de gemeente;
 Reglementair ingeschreven vreemdelingen;
o Derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is in de gemeente (vrijstelling in
functie van saldo van producent);
o Nabestaanden overledenen (vrijstelling in functie van saldo overledene).
Art. 4.2. – De vrijstelling geldt niet voor:
 Toekomstige inwoners zoals (ver)bouwers, aankopers van een huis, huurders;
 Eigenaars terreinen, niet gedomicilieerd in de gemeente;
 Eigenaars/bewoners 2e verblijven, niet gedomicilieerd in de gemeente;
 Zelfstandigen, KMO’s;
 Scholen;
 Verenigingen;
 OCMW’s;
 OCMW - klusjesdienst;
 Brandweer;
 Rusthuizen, gemeenschappen.
Art. 4.3. – De vrijstelling geldt per gezin. De leden van het gezin zijn de natuurlijke personen die eenzelfde
referentiepersoon hebben in het rijksregister.
Art. 4.4. – De vrijstelling geldt voor het lopende kalenderjaar en kan niet worden overgedragen naar het
volgend jaar.
Art. 4.5. – 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).
Art. 5. – Bij elke weegcyclus wordt er een minimum nettogewicht van 5 kg in rekening gebracht.
Art. 6. – De afvalstoffen worden gewogen op een geijkte weegbrug, 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 vanaf 15.000 kg tot 30.000 kg.
Art. 7. – Bij het overschrijden van de tweede vrijstelling wordt de aanvoer verrekend aan het basistarief.
Art. 8. – Het gemeentebestuur Moorslede wordt gemachtigd om de verschuldigde retributie te innen. Het
bedrag wordt ter plaatse betaald aan de betaalzuil. Dit kan met bancontact of met munten (vanaf 5
eurocent). De betaalautomaat geeft geen geld terug. Het saldo wordt bijgehouden op rekening van de
aanvoerder. Bij een volgende betaling wordt het saldo in mindering gebracht.
Art. 9. – In het geval dat de bezoeker in de onmogelijkheid verkeert onmiddellijk te betalen, wordt de
toegang tot het park ontzegd aan de leden van het gezin van de desbetreffende bezoeker en/of aan de
gebruiker van de badge tot na ontvangst van de betaling. Het openstaand saldo dient vereffend te worden
aan de betaalzuil binnen de 14 kalenderdagen. Bij niet betaling binnen de 14 dagen, volgt er een aanmaning.
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Na 1 maand volgt een 2e aanmaning en worden er € 10 administratiekosten aangerekend. Indien nog niet
betaald wordt, kan de gemeente een administratieve invordering starten.
Art. 10. – Bij overlijden van een referentiepersoon, hebben de nabestaanden recht om tot 90 dagen na het
overlijden het recyclagepark te gebruiken, en dit met overname van de eventuele vrijstellingen en saldo’s.
Art. 11. – De KMO-badge kost € 5/stuk.
Art. 12. – Indien door een defect aan de DIFTAR-toestellen de weging of betaling niet kan afgewerkt worden,
zal in de mate van het mogelijke de schuld worden bijgehouden zodat het bij een volgend bezoek kan
verrekend worden. Indien de schuld niet kan bepaald worden, worden de betrokken bezoekers vrijgesteld
van betaling.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
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