Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
van 19 december 2018

Aanwezig
Jan Seynhaeve, burgemeester
Geert Breughe, Lobke Maes, Marie De Clerck, Kevin Defieuw, Frank Acke, schepenen
Kurt Parmentier, algemeen directeur
Verontschuldigd
Mathieu Desmet, Bernard Galle, Stijn Tant, schepenen
Retributiereglement recyclagepark - coördinatie
Feiten, context en argumentatie
In de gemeenteraad van 8 december 2017 en 14 december 2018 werd het
retributiereglement recyclagepark gewijzigd.
Het retributiereglement recyclagepark moet dus gecoördineerd worden.
Vorige beslissingen
 Beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2018: wijziging
retributiereglement recyclagepark.
 Beslissing van de gemeenteraad van 8 december 2017: wijziging retributiereglement
recyclagepark.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2016:
coördinatie van het retributiereglement recyclagepark.
Bijlagen
 Voorstel gecoördineerde versie.
Hogere regelgeving
 Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 57, §1.
Beslissing
Beslist het retributiereglement recyclagepark te coördineren zoals opgenomen in bijlage.
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Retributiereglement recyclagepark coördinatie.
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing voor volgende categorieën:
 Reglementair ingeschreven inwoners uit een gemeente van het werkingsgebied van
Mirom Menen
 Reglementair ingeschreven vreemdelingen uit een gemeente van het werkingsgebied
van Mirom Menen
 Derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is in de gemeente (vrijstelling
in functie van saldo van producent)
 Nabestaanden overledenen (vrijstelling in functie van saldo overledene) uit een gemeente van het werkingsgebied van Mirom Menen
 Verenigingen met toestemming van het gemeentebestuur.
Artikel 2
Gebruik eID
De toegang tot het recyclagepark gebeurt verplicht door aanmelding met de eID.
Nabestaanden van overledenen en verenigingen met toestemming van het gemeentebestuur
moeten over een badge beschikken die kan verkregen worden bij Mirom Menen. Deze badge
kost 5 euro.
Artikel 3
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen afvalstoffen die steeds gratis zijn, betalende afvalstoffen met vrijstelling en betalende afvalstoffen zonder vrijstelling.
Volgende afvalstoffen zijn steeds gratis (groene groep):
Elektro (AEEA, afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
Elektriciteitskabels
Frituurolie
Glazen flessen en bokalen (glasbol)
KGA (batterijen, motorolie, TL-lamp, …)
Metaal
Papier en karton
PMD/P+MD (verplicht in PMD-/P+MD-zak)
Textiel
Volgende afvalstoffen zijn betalend maar met vrijstelling zoals bedoeld in
artikel 4 (oranje groep)
Retributie
Aarde
40 euro/1 000 kg
Asbestcement
165 euro/1 000 kg
Personenwagenbanden
110 euro/1 000 kg
Bloempotjes in plastic
130 euro/1 000 kg
Bloempotjes in plastic (300 l zak)
1,20 euro per zak
Folies in plastic
130 euro/1 000 kg
Folies in plastic (300 l zak)
1,20 euro per zak
Gips
135 euro/1 000 kg
Harde plastic
210 euro/1 000 kg
Hout
105 euro/1 000 kg
Niet recycleerbaar afval
50 euro/1 000 kg
Piepschuim
265 euro/1 000 kg
Piepschuim (1 500 l zak)
2,65 euro per zak
Steenpuin
25 euro/1 000 kg

Tuinafval
50 euro/1 000 kg
Vlak glas (vensterglas)
45 euro/1 000 kg
Volgende afvalstoffen zijn betalend zonder vrijstelling (rode groep)
Retributie
Brandbaar grofvuil (particulieren)
145 euro/1 000 kg
Artikel 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 aangebracht worden tegen een basistarief van 25 euro/ton. Eens dit is opgebruikt dienen de aangevoerde afvalstoffen betaald te worden aan de tariefprijs, zoals vastgelegd in art. 3.
Artikel 5
De vrijstelling geldt per gezin. De leden van het gezin zijn de natuurlijke personen die een
zelfde referentiepersoon hebben in het rijksregister.
Artikel 6
De vrijstelling geldt voor het lopende kalenderjaar en kan niet worden overgedragen naar het
volgende jaar.
Artikel 7
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 8
Bij elke weegcyclus wordt er een minimum netto-gewicht van 5 kg in rekening gebracht. De
weegcyclus bestaat ten minste uit 2 wegingen, nl. 1 weging bij aankomst (brutoweging) en 1
weging bij vertrek (tarraweging). In bepaalde gevallen zal er ook 1 of meerdere tussenwegingen moeten uitgevoerd worden. Het verschil in gewicht tussen de eerste weging en de volgende weging is het nettogewicht aan afvalstoffen dat geregistreerd wordt.
Artikel 9
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 10
Bij het overschrijden van de tweede vrijstelling wordt de aanvoer volledig verrekend aan de
volle prijs.
Artikel 11
Mirom Menen 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.
Artikel 12
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 tot na
ontvangst van de betaling. Het openstaande saldo dient vereffend te worden aan de betaalzuil
binnen de 14 kalenderdagen. Bij niet betaling binnen de 14 dagen, volgt er een aanmaning en
worden er 10 euro administratiekosten aangerekend. Na 1 maand volgt een 2de aanmaning en
worden de administratiekosten verhoogd met 10 euro.
Indien nog niet betaald wordt, start Mirom Menen de administratieve invordering.

Bij overlijden van een referentiepersoon, hebben de nabestaanden recht om tot 180 dagen na
het overlijden het recyclagepark te gebruiken met overname van de eventuele vrijstellingen en
saldo's van de overleden referentiepersoon.
Artikel 13
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.

