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Retributiereglement op het gebruik van het recyclagepark - GR/20201233

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven
Actieplan: ln Brecht wordt de afualberg verkleind door selectief inzamelen en bewustmaking
Actie: Ophaling en veniverking huisvuile.a.

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41
Het decreet lokaal bestuur bepaalt de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De gemeente Brecht is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu &
veiligheid gedaan voor de exploitatie van het recyclagepark.
Het Uituoeringsplan huishoudelijk atualen gelijkaardig bedrijfsafval2016-2022 stelt het beleid in
Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afual en gelijkaardig
bedrijfsafual, en dus ook voor de werking en exploitatie van een recyclagepark.
Het Materialendecreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van
afualstoffen in Vlaanderen.
Artikel26 van het Materialendecreet geeft aan de gemeenten de opdracht om huishoudelÍjke afualstoffen
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 hetzelfde decreet bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk
afual moeten verhalen op de afualproducenten.
Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afualstoffen, VLAREMA,
bevat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afualstoffen.
Artikel 5.1.1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe "de veryuiler betaalt" moeten
toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald.
Bijlage 5.1.4 van het VLAREMA legt de minima en maxima tarieven vast voor de inzameling van een
aantal afualstoffen op het recyclagepark.
De minima en maxima tarieven zoals vermeld in bijlage 5.1.4 van het VLAREMA worden jaarlijks op I
januari aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.
Artikel 4.3.2van het VLAREMA bepaalt dat bedrijven en zelfstandigen verplicht zijn om hun afual
gesorteerd aan te bieden.

Historiek
De gemeenteraad van 18.1 1.2010 gaf aan IGEAN een beheersoverdracht voor de exploitatie van het
containerpark en het invoeren van diftar met weging. De containerparken werden aangepast en
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heringericht voor de invoering van diftar met weging. De containerparken werden opgedeeld in een
betalend en niet betalend gedeelte.
Gemeenteraadsbeslissin g van 12.12.2019 over het retributiereglement op het gebruik van het
recyclagepark

Motivatie
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op het
recyclagepark.
De recyclageparken worden door IGEAN intergemeentelijk geëxploiteerd. Het recyclagepark van onze
gemeente maakt deel uit van regio noord. De inwoners van een gemeente kunnen dus niet enkel terecht
op het recyclagepark van hun gemeente, maar eveneens op het recyclagepark van een andere
gemeente die deel uitmaakt van dezelfde regio. Dit intergemeentelijk gebruik van de recyclageparken is
alleen maar mogelijk als er gewerkt wordt met uniforme retributies.
Ook bedrijven en zelfstandigen hebben toegang tot het recyclagepark. De retributies die aan de bedrijven
en zelfstandigen worden gevraagd moeten marktconform en dus kostendekkend zijn.
Op het recyclagepark wordt diftar met weging toegepast, waarbij de betalende fracties worden gewogen
en onmiddellijk afgerekend volgens het aangeleverde gewicht. Een goede verhouding tussen de
retributies voor de verschillende fracties, gratis of betalend, is noodzakelijk om een correcte sortering te
stimuleren. Dankzij de invoering van diftar werd een sterke reductie van de hoeveelheden ongesorteerd
afual (grofuuil en gemengd bouw- en sloopafual) bekomen.
De retributies voor de betalende afualfracties werden bij de invoering van diftar gebaseerd op de reële
kostprijs. De retributies waren steeds ongewijzigd gebleven sinds de invoering van diftar, en lichtjes
bijgestuurd in 2015.
Omwille van gewijzigde contracten, indexaanpassingen, de mobiliteitsproblematiek, enz. zijn de kosten
voor de ophaling en veniverking de afgelopen jaren sterk gestegen, en niet alle tarieven zijn nog in
overeenstemming met de reële kostprijs.
IGEAN heeft daarom voorgesteld om de retributies aan te passen, zonder afbreuk te doen aan het
evenwicht en de correcte verhouding tussen de verschillende tarieven. Een jaarlijkse aanpassing van de
retributies, rekening houdend met een aantal objectieve parameters, moet er bovendien voor zorgen dat
de tarieven marktconform zijn en blijven.
Om de intergemeentelijke werking te garanderen en om afualtoerisme te vermijden is het noodzakelijk dat
alle gemeenten van de regio noord eenzelfde retributiesysteem toepassen.
IGEAN heeft een voorstel uitgewerkt, dat werd besproken met de betrokken gemeenten van regio noord
en werd toegelicht en goedgekeurd door het adviescomité milieu op 16.1 0.2019 en door de raad van
bestuur van IGEAN op 23.10.2019.
Een verhoging van de retributies geeft een correcte uitvoering van het principe 'de vervuiler betaalt' en
zorgt ervoor dat de gemeente minder uit de algemene middelen moet aanspreken voor de exploitatie van
het recyclagepark.
Na goedkeuring vanher reglement door de gemeenteraad in december 2019, bezorgde Agentschap
Binnenlands Bestuur enkele opmerkingen.
"ln artikel 5 wordt het recyclageparkindex bepaald. Daarin wordt vastgelegd dat de aangepaste retributies
zullen worden afgerond op 3 decimalen. ln verband hiermee wens ik er de aandacht op te vestigen dat de
kleinste munteenheid 1 eurocent is. Erwerd geen rekening hiermee gehouden. ln artikelT van het
reglement wordt bepaald dat de betaling ter plaatse dient te gebeuren aan de betaalterminal met
betaalkaart. ln verband hiermee wens ik in herinnering te brengen dat eurobankbiljetten en -munten
wettige betaalmiddelen zijn (Europese verordening nr. 974198 van 3 mei 1998 over de invoering van de
euro, artikel 10 en 1 1) en deze dus in voorkomend geval aanvaard dienen te worden."
Artikel 5 is aangepast om deze reden. Het werken met betaalkaarten is een beleid van lgean dat we
wensen te onderschrijven. Artikel 7 hebben we daarom niet aangepast.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt venruezen naar de geluidsopname van L03.16 uur tot I .06.14
uur.

Stemminq:
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, lvan Flebus), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van

2



o

recht
Assche, Marianne Van den Lemmer), 5 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen,
llse Van Den Heuvel, llse De Beuckelaer)

Besluit
Artikel í Termijn
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het recyclagepark.
Artikel2 Definitie
Met ingang van 1 januari 2021 legt de gemeenteraad volgende retributies vast voor de aanvoer van
volgende afualstoffen op het recyclagepark:
1. Grotuuil
2. Gemengd bouw- en sloopafual
3. Asbesthoudend afual (cementgebonden)
4. Kalkplaten & cellenbeton
5. Grond
6. Vlak glas
7. Zuiver steenpuin
8. Houtatual
L Groenafual
10. Piepschuim: enkelvoor bedrijven en zelfstandigen
11. Zuivere plastic folie: enkel voor bedrijven en zelfstandigen
12. Landbouwfolie: enkel voor bedrijven en zelfstandigen
13. Medisch afual landbouw: enkel voor bedrijven en zelfstandigen
Artikel3
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 2 genoemde afualstoffen, wordt
als volgt vastgesteld:
1. Grof vuil 0,25 euro/kg
2. Gemengd bouw- en sloopafual 0,25 euro/kg
3. Asbesthoudend afual (cementgebonden) 0,25 euro/kg
4. Grond 0,04 euro/kg
5. Kalkplaten & cellenbeton 0,04 euro/kg
6. Vlak glas 0,04 euro/kg
7. Zuiver steenpuin 0,04 euro/kg
8. Houtafual 0,04 euro/kg
9. Groenafual 0,04 euro/kg
Elk gezin krijgt jaarlijks volgende vrijstellingen:
- 300 kg voor groenafual (snoeihout, groenafual en boomstronken)
- 1.000 kg voor asbesthoudend atual
Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Op het einde van het jaar vervalt de resterende vrijstelling
Ze kan dus niet overgedragen worden naar een volgend jaar. Een gezin bestaat uit alle personen die in
het bevolkingsregister aan elkaar gekoppeld zrln via het 'gezinshoofd'.
Artikel 4 Bedrijven en zelfstandigen
Het bedrag van de retributie voor bedrijven en zelfstandigen wordt als volgt vastgesteld:
1. Grof vuil 0,25 euro/kg
2. Gemengd bouw- en sloopafual 0,25 euro/kg
3. Asbesthoudend afual (cementgebonden) 0,25 euro/kg
4. Grond 0,08 euro/kg
5. Kalkplaten & cellenbeton 0,08 euro/kg
6. Vlak glas 0,08 euro/kg
7. Zuiver steenpuin 0,08 euro/kg
8. Houtafual 0,08 euro/kg
9. Groenafual 0,08 euro/kg
10. Piepschuim 5 euro/zak
11. Zuivere plastic folie 4 eurolzak
12. Landbouwfolie 0,08 euroikg
13. Medisch afual 30 euro/vat van 60 I - 20 euro/vat van 30 I

Bedrijven en zelfstandigen krijgen geen vrijstellingen.
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Er wordt maximaal 1.000 kg per dag per bedrijf en zelfstandige aanvaard. De afualstoffen moeten
gesorteerd naar het recyclagepark gebracht worden. Alleen vergelijkbare bedrijfsafualstoffen worden
aanvaard. Vergelijkbare bedrijfsafualstotfen zijn afualstoffen die ontstaan zijn ten gevolge van activiteiten
die van dezelfde aard zijn als van deze van de normale werking van een párticutière hulshouding, en die
omwille van de aard, de samenstelling en de hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke
afualstoffen.
AÉikel 5 Recyclageparkindex
Om ervoor te zorgen dat de retributies marktconform zijn zullen de retributies jaarlijkse aangepast
worden, rekening houdend met de recyclageparkindex.
Om de totale recyclageparkindex (Rl) samen te stellen worden de verschillende kostensoortindexen
gewogen volgens het aandeel van de kostensoort (O,E en P) in de totale betrokken kosten (K) in jaar x.
Dit geeft volgende formule:
Rllx*r1=(lox"O"/K) + (le"*E*/Kx) + (lpx*P*/K)
Rl wordt naar boven afgerond op vier decimalen.
De drie kostensoorten volgen elk een eigen index:
1. Ophaalkosten
lox = kost per opgehaalde ton jaar x I kost per opgehaalde ton jaar x-1
2. Exploitatiekosten
le*= afgevlakte gezondheidsindex december jaar x lafgevlakte gezondheidsindex december jaar x-1
3. Personeelskosten
Personeelskosten stijgen telkens de spilindex overschreden wordt
lpx = gemiddelde overschreden spilindex jaar x lgemiddelde overschreden spilindex jaar x-1
De index Rllx+ry zál telkens toegepast worden vanaf 1.07 in jaar x+í, en dit voor de eórste maal vanaf
1.07.2021.
De aangepaste retributies, na toepassing van de index Rllx+ry, zullen worden afgerond op 2 decimalen.
lndien het 3de decimaal 5 of hoger is, gebeurt er een afronding naar boven, indiên 4 of lager is er een
afronding naar beneden.
Voorafgaand aan de toepassing zal het resultaat van de index Rllx+ry telkens ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van alle gemeenten van regio noord,
uiterlijk op 15.05. lndien een college niet akkoord is om de index Rl1**r1toe te passen dienen zijdit uiterlijk
te laten weten aan IGEAN op 15.06.
Artikel6 Vrijstelling
- 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 Brecht worden vrijgesteld van de retributie.
- Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Brecht 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 7 Wijze van betaling
De betaling gebeurt ter plaatse aan de betaalterminal met betaalkaarten. Bedrijven en zelfstandigen
krijgen regelmatig een factuur voor de retributies die ze in de voorafgaande periode betaald hebben.
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.
AÉikel 8 ToegangskaaÉ
De toegelaten gebruikers die niet beschikken over een elektronische identiteitskaart dienen zich te
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.
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
Brecht worden vrijgesteld van de retributie voor de toegangskaart.
Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Brecht en die een lokaal in
eigendom of in beheer bezitten verwerven eveneens eén toegangskaart per vereniging conform de
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bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt
gemotiveerd over de toekenning op basis van bovenstaande criteria.
Artikel9
Het geldende retributiereglement van 12.12.2019 voor het gebruik van het recyclagepark wordt met
ingang van 1.01.2021 opgeheven.
AÉikel 10
Het gemeentebestuur van Brecht geeft de opdracht aan IGEAN Milieu en Veiligheid en IGEAN
dienstverlening om exploitatiekosten permanent te monitoren, te optimaliseren en te verantwoorden
middels een rapportage aan het gemeentebestuur van Brecht.
Artikel 11

Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in artikel 286 van het decreet
lokaal bestuur.
Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en aan IGEAN milieu &
veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN
milieu & veiligheid.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

Els Eelen
Algemeen

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1

8-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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