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In openbare zitting vergaderd,
Retributiereglement voor de tarieven voor de recyclageparken en afvalstoffen : vaststelling
Bevoegd lid
Gerrit Van Brabandt, schepen
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 §3 en 41, 14°
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
Omzendbrief BB 2018/02 van 20 juni 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema)- 17 februari 2012
Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(Materialendecreet) - 23 december 2011
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: 16 september 2016 en
gewijzigd op 17 mei 2019
Gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Lovendegem betreffende retributie op aanbrengen
van afvalstoffen op het recyclagepark en ophalen van afvalstoffen aan huis - 22 december 2016
Gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Waarschoot betreffende het retributiereglement op de
uitbating van het recyclagepark - 22 december 2016
Gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Zomergem betreffende het retributiereglement op het
gebruik van het recyclagepark: goedkeuring wijziging - 13 september 2017

Feiten en motivering
- de gemeente verplicht is een dienstverlening inzake huis-aan-huisinzamelingen uit te bouwen en
eveneens moet voorzien in minstens 1 recyclagepark;
- de inwoners voor huishoudelijk afval verplicht zijn hiervan gebruik te maken;
- op het recyclagepark van Waarschoot enkel gratis fracties en groenafval tot 1250
kg/jaar/referentiepersoon zullen ingezameld worden. Het groenafval kan enkel in zakken in
Waarschoot aangeboden worden tot 1250 kg/jaar/referentiepersoon. Wordt de 1250
kg/jaar/referentiepersoon overschreden, dan kan men het groenafval enkel nog naar de
recyclageparken van Lovendegem en Zomergem brengen;
- alle gezinsleden zijn verbonden aan 1 referentiepersoon;
- de vaststelling van de hoeveelheid betalende fracties op de recyclageparken van Lovendegem en
Zomergem zal gebeuren door wegingen en op het recyclagepark van Waarschoot door vaststelling
van het volume groenafval door de parkwachter;
- het gemiddelde soortelijk gewicht voor groenafval 0,35 kg/l bedraagt en hiermee de retributie
voor de volumes kan vastgesteld worden en dat per begonnen eenheid van 60 l een gewicht van
20 kg wordt aangerekend;
Toepassing minimumtarief op alle 3 de recyclageparken
Indien er moet betaald worden, wordt er minimum € 1 aangerekend. Dit minimumtarief wordt dus
niet aangerekend bij bezoeken met de eerste 1.250 kg groenafval en de eerste 200 kg asbestafval
per jaar en per referentiepersoon en bij het brengen van enkel gratis afvalstoffen.
Motivering
Een minimumtarief wordt voorgesteld om volgende redenen:
- Discussie vermijden over afronding en foutmarge van de weegbruggen
- Stimuleren om met grotere hoeveelheden afval naar het recyclagepark te komen.
Minder ritten naar het recyclagepark => gunstig effect op emissies
Daling aantal bezoekers => gunstig effect op de doorstroming op de recyclageparken en op de
controleerbaarheid van de bezoekers, de parkwachters hebben dan immers een beter overzicht.
1 databank voor de 3 recyclageparken
De afgeleverde gewichten van alle betalende fracties van de 3 recyclageparken worden
bijgehouden in één databank
Recyclagepark Waarschoot
Enkel de gratis fracties + groenafval tot 1250 kg/jaar/referentiepersoon
Groenafval:
De eerste 1.250 kg per jaar en per referentiepersoon gratis
Bij aanvoer > 1.250 kg => tarief van € 0,06/kg
Wanneer de gratis hoeveelheid van 1250 kg/jaar/referentiepersoon overschreden wordt, kan men
het groenafval enkel nog brengen naar de recyclageparken van Lovendegem en Zomergem.
Motivering
Werkelijke afvoer- en verwerkingskost groenafval: € 0,03/kg. Dit is een scherpe prijs van de
intercommunale groencompostering.
We rekenen echter € 0,06/kg aan om te vermijden dat professionelen uit de groensector met het
hun groenafval naar de recyclageparken zouden komen. Zij leveren hun groenafval best
rechtstreeks af bij de verwerker. Zo vermijden we de afvoer- en verwerkingskosten voor het
professioneel groenafval en is er een daling van het aantal bezoekers => gunstig effect op de
doorstroming op de recyclageparken en op de controleerbaarheid van de bezoekers, de

parkwachters hebben dan immers een beter overzicht.
Bovendien werkt een hoger groenafvaltarief het voorkomen van groenafval in de hand. De
inwoners gaan dan meer alternatieven toepassen zoals mulchen, versnipperen, composteren,…
(kringlooptuinieren).
In Waarschoot wordt geen betaalmodule voorzien en is het dus onmogelijk om de gratis
hoeveelheid te overschreiden
Het groenafval moet in zakken worden aangeleverd zodat het volume kan geschat worden. Er
wordt geschat op eenheden van 60 liter groenafval. Een éénheid van 60 liter groenafval wordt
gelijkgesteld met een gewicht van 20 kg groenafval.
Deze geschatte gewichten worden geregistreerd per referentiepersoon in dezelfde databank als de
wegingen van de recyclageparken Lovendegem en Zomergem
Motivering
60 liter gemengd groenafval gelijk stellen met 20 kg = dichtheid van 0,33 ton/m³
Dit sluit nauw aan bij de omrekeningstabel van OVAM waar met een dichtheid van 0,35 ton/m³
voor gemengd groenafval gerekend wordt. Dit is gelijk aan 21 kg / 60 liter. We ronden dus af in het
voordeel van de bezoekers.
Alle andere betalende fracties: enkel op de recyclageparken Lovendegem en Zomergem
Recyclageparken Lovendegem en Zomergem
Inzameling van alle gratis en betalende fracties zoals in 2019 met volgende aanpassingen:
Asbesthoudend afval
Komt in de betaalzone met volgende regeling: eerste 200 kg per jaar per gezin gratis – bij aanvoer
> 200 kg => tarief van € 0,15/kg
Motivering
Werkelijke afvoer- en verwerkingskost asbesthoudend afval: € 0,15/kg. We vragen dus de
werkelijke kostprijs.
Het is een Vlaamse richtlijn om 200 kg gratis asbesthoudend afval per referentiepersoon per jaar
te aanvaarden.
IVM zal in het voorjaar 2020 met subsidies van OVAM een asbestactie lanceren waarbij asbest
aan huis wordt afgehaald in gesloten zakken aan een lage prijs. Hierdoor zullen de inwoners
gestimuleerd worden om het asbestafval thuis te laten ophalen (en niet meer zelf te moeten
vervoeren).
Groenafval
Blijft in de betaalzone met volgende regeling:
eerste 1.250 kg per jaar per referentiepersoon gratis – bij aanvoer > 1.250 kg => tarief van €
0,06/kg
Motivering: zie hoger
Laag tarief
Omvat hout en steenafval
Eerste 500 kg per jaar per referentiepersoon € 0,03/kg – bij aanvoer > 500 kg => tarief van €
0,06/kg
Motivering
Werkelijke afvoer- en verwerkingskosten
Houtafval : € 0,091/kg (837 ton per jaar te Lievegem)
Steenafval: € 0,025/kg (916 ton per jaar te Lievegem)

Dus gemiddelde kostprijs van laag tarief: € 0,057/kg afgerond is dit € 0,06/kg
We vragen dus vanaf 500 kg de werkelijke kostprijs
Hoog tarief
Omvat roofing en isolatiemateriaal, kalk, niet recycleerbaar – niet brandbaar afval en
grofvuil
Eerste 125 kg per jaar per referentiepersoon € 0,10/kg – bij aanvoer > 125 kg => tarief van €
0,15/kg
Motivering
Werkelijke afvoer- en verwerkingskosten:
Roofing en isolatiemateriaal: € 0,315/kg (59 ton per jaar te Lievegem)
Kalk: € 0,027/kg (82 ton per jaar te Lievegem)
Niet recycleerbaar – niet brandbaar: € 0,121/kg (179 ton per jaar te Lievegem)
Grofvuil: € 0,150/kg (582 ton per jaar te Lievegem)
Dus gemiddelde kostprijs van hoog tarief: € 0,144/kg
We vragen dus vanaf 125 kg de werkelijke kostprijs.
Vlak glas
Gaat naar (Zomergem) of blijft (Lovendegem) in de gratis zone
Motivering
Werkelijke afvoer- en verwerkingskost van vlak glas: € 0,03/kg.
Er wordt in totaal maar 67 ton vlak glas in Lievegem per jaar ingezameld. Dit is dus een kleine
fractie die we in de gratis zone zetten om een optimale inzameling in de hand te werken.
Landbouwfolie
Wordt 6X per jaar ingezameld gedurende 14 dagen, afwisselend op de 3 recyclageparken. Er
zullen 2 inzamelingen per jaar per recyclagepark doorgaan op verschillende momenten, zodat de
landbouwers 6 keer per jaar landbouwplastiek kunnen aanleveren op een recyclagepark.
De verwerkingskostprijs fluctueerde de afgelopen jaren tussen gratis en € 75/ton. In principe moet
voor bedrijfsafval de werkelijke kostprijs doorgerekend worden.
Gratis inzamelen levert echter volgende voordelen op:
- Er kan op de 3 recyclageparken in gezameld worden
- Er moet geen permanente knop voor landbouwfolie voorzien worden in de betaalzone
- Het tarief moet niet ieder jaar aangepast worden volgens de fluctuerende marktprijs
Voorstel om dit gratis in te zamelen in bepaalde periodes. Landbouwfolie die aangebracht wordt
buiten de aangekondigde periodes wordt geweigerd.
Motivering
Werkelijke afvoer- en verwerkingskost van landbouwfolie: € 0,06/kg.
Er wordt in totaal maar 69 ton landbouwfolie in Lievegem per jaar ingezameld. Dit is dus een kleine
fractie die we gratis aanvaarden om een optimale inzameling en recyclage in de hand te werken.
Maar we beperken dit tot bepaalde periodes (huur containers vermijden, niet nodig om het ganse
jaar door hiervoor plaats te reserveren).
Retributie voor ondernemers

Er moet worden voldaan aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 16
september 2016 tot goedkeuring van het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval. Vergelijkbaar bedrijfsafval mag aanvaard worden op het recyclagepark tegen een
kostendekkende vergoeding.
Er wordt best vermeden dat ondernemers, die ook inwoner zijn van de gemeente, tweemaal de
vrijstellingen voor groenafval en asbesthoudend afval kunnen benutten.
Het is van belang om over statistieken te beschikken waarbij een onderscheid kan gemaakt
worden tussen afval van particulieren en van ondernemers. Dit kan door ondernemers recht te
geven op een toegangskaart voor het recyclagepark, waarbij de afvalstoffen die met deze kaarten
worden afgeleverd apart geregistreerd worden.
Daarom wordt volgend voorstel geformuleerd:
Ondernemers in de gratis zone
De ondernemers hebben met een toegangskaart onbeperkt toegang tot de gratis zone van de 3
recyclageparken met hoeveelheden afval die vergelijkbaar zijn met de hoeveelheden van een
huishouden.
Ondernemers in de betaalzone
De ondernemers hebben met een toegangskaart onbeperkt toegang tot de betaalzone van de
recyclageparken Zomergem en Lovendegem aan dezelfde tarieven als de inwoners met
uitzondering van de vrijstellingen van 1.250 kg groenafval en 200 kg asbesthoudend afval.
Volgende tarieven gelden voor de ondernemers
- Groenafval:
tot 1.250 kg/jaar : € 0,03/kg (inwoners gratis)
meer dan 1.250 kg/jaar € 0,06/kg (idem inwoners)
- Asbesthoudend afval
€ 0,15/kg vanaf de eerste kg (inwoners eerste 200 kg gratis daarna zelfde tarief)
Conform de definitie van ‘ondernemingen’ in de politieverordening afvalstoffen wordt hier met
‘ondernemingen’ bedoeld:
vrije beroepen, handelaars, land- en tuinbouwbedrijven, klein en middelgrote ondernemingen,
scholen en verenigingen.
Andere voorgestelde tarieven inzake afvalstoffen
- Toegangskaart recyclagepark niet-inwoners : € 5
- Overzichtsfactuur recyclagepark (voor te bepalen periode: vb kwartaal of jaar) : € 5
Motivering
Er kan niet betaald worden op factuur. Maar men kan voor een bepaalde periode (naar eigen
keuze) een overzichtsfactuur vragen van alle uitgaven die men heeft gedaan op het recyclagepark.
Dit wordt uitsluitend aan ondernemingen gegeven mits betaling van administratieve kost van € 5
(databank raadplegen, opmaak en versturen factuur).
- Container 50 liter medisch afval landbouwbedrijven : € 15
Motivering
IVM had oorspronkelijk € 16 als richtprijs. Na een tweede prijsvraag werd de richtprijs € 15.
- Ophaling grofvuil aan huis (via IVM)
- tot 300 kg: € 40
- elke bijkomende kg : € 0,10/kg
Motivering
Richtprijs IVM

- Ophaling snoeihout aan huis (via IVM)
- tot 300 kg: € 40
- elke bijkomende kg : € 0,03/kg
Motivering
Richtprijs IVM
- Asbestplaatzakken (via iVM - voor partikulieren)
De asbestplaatzakken kunnen door de inwoners aangekocht worden op het recyclagepark. Er
kunnen maximum 2 zakken per adres worden aangekocht aan een prijs van €30 per zak . Er
worden gratis maximum 2 veiligheidskits per referentiepersoon mee gegeven, ongeacht of er 1 of 2
platenzakken worden aangekocht. Via IVM zullen deze asbestplatenzakken worden opgehaald.
- Beschermingskits voor asbest (via IVM): gratis
De beschermingskits worden gratis voorzien voor de inwoners. Er kan maximum 1 kit per bezoek
gratis worden mee genomen zonder aankoop asbestplatenzak.
- asbestzakken voor kleine hoeveelheden (via IVM): gratis
Stukken, die afgebroken zijn van asbestplaten, vormen een groot gevaar voor de verspreiding van
abestvezels. Om dit te vermijden zullen de bezoekers van het recyclagepark in Lovendegem en
Zomergem verplicht worden om kleine brokstukken in een kleine zak aan te bieden. Ze kunnen
deze kleine zakken gratis bekomen op het recyclagepark. Indien men losse brokstukken aanvoert,
zal men verplicht worden de stukken in een kleine zak te steken, alvorens deze in de container
mogen gelegd worden.
- Losse groencompost: gratis
Motivering
De gemeente kan over een voldoende grote hoeveelheid gratis groencompost beschikken. Deze
groencompost wordt geproduceerd op de composteerinstallatie van IVM.
Gelet op het advies van de Gemina:
• Groeninzameling op recyclagepark: betalend maken vanaf de eerste kg die gebracht
wordt.
Stemming:
14 stemmen voor betalend groen vanaf de eerste kg, geen gratis groen.
9 stemmen voor gratis groen, zoals voorgesteld, namelijk 1250 kg/jaar/adres
Bij de goedkeuring van voorliggend verslag tijdens de zitting van de GEMINA van 23 oktober 2019
werd gevraagd om de volgende cijfergegevens toe te voegen bij het advies van de GEMINA
van 18 september omtrent de groeninzameling op de recyclageparken:
De gemeente Lovendegem diende na 2 jaar Diftar-werking een rapport aan OVAM te bezorgen.
2015 was het laatste jaar zonder Diftar. Het rapport dat werd bezorgd aan OVAM betrof aldus de
werkingsjaren 2016-2017. De conclusie van dit rapport was dat het groenafval op 2 jaar tijd met
38 % was gedaald.
Meest recente statistieken Lovendegem:
Groenafval in 2015 = 3.332 ton en in 2018 = 1728 ton (- 48 %)
Dit is een kostenbesparing van 1604 ton x € 27,35/ton incl BTW = € 43.869/jaar
Het voorliggende voorstel om een deel van het groenafval terug gratis te laten aanvoeren zal
vermoedelijk een sterke wijziging in deze cijfers veroorzaken.
De GEMINA verwijst naar de statuten waarin opgenomen staat bij 9. Ondersteuning
Het college van burgemeester en schepenen verbindt er zich toe:
…
• de adviezen van de GEMINA toe te lichten aan de leden van de gemeenteraad wanneer over
de desbetreffende punten wordt gedebatteerd
• de GEMINA binnen een termijn van 30 dagen in te lichten over de gevolgen die aan de
adviezen werden gegeven en om tevens de uiteindelijke beslissing nader toe te lichten en te
motiveren.

. Kan landbouwplastiek niet op 6 verschillende momenten verspreid over de 3
recyclageparken ingezameld worden (om de twee maanden op 1 van de parken een
inzameling)? De landbouwer moet dit anders op zijn bedrijf inzamelen.
Financiële impact
De inkomsten worden geregistreerd onder jaarbudgetrekening xxxx/GBB-OMG/030900/7010003/GEMEENTE/CBS/IP-geen
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het retributiereglement voor de tarieven voor recyclageparken en
afvalstoffen vast.
Artikel 2
Het retributiereglement treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. De gemeenteraadsbesluiten van de
respectievelijke gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem betreffende de tarieven van
het recyclagepark worden opgeheven.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Retributiereglement voor de tarieven voor de recyclageparken en afvalstoffen
Artikel 1
In Waarschoot kunnen enkel gratis afvalstoffen en groenafval tot 1250 kg/jaar/referentiepersoon
naar het recyclagepark gebracht worden. In Lovendegem en Zomergem kunnen zowel gratis als
betalende afvalstoffen aangevoerd worden.
Het groenafval moet in Waarschoot in zakken worden aangeleverd zodat het volume kan geschat
worden. Er wordt geschat op eenheden van 60 liter groenafval. Een éénheid van 60 liter
groenafval wordt gelijkgesteld met een gewicht van 20 kg groenafval.
Artikel 2
Voor het aanbrengen van te betalen afvalstoffen op de recyclageparken van Lovendegem en
Zomergem worden volgende tarieven aangerekend:
Minimumtarief (indien retributie aangevoerde hoeveelheid < € 1): €1 per bezoek
groenafval:
Particulieren:
De eerste 1.250 kg per jaar en per referentiepersoon gratis
Bij aanvoer > 1.250 kg => tarief van € 0,06/kg
Ondernemers:
tot 1.250 kg/jaar : € 0,03/kg
meer dan 1.250 kg/jaar € 0,06/kg
Asbesthoudend afval:
Particulieren:
Tot 200 kg per jaar per referentiepersoon gratis
Bij aanvoer > 200 kg => tarief van € 0,15/kg
Ondernemers:
€ 0,15/kg vanaf de eerste kg
laag tarief: hout en steenafval
Tot 500 kg per jaar per referentiepersoon € 0,03/kg
Bij aanvoer > 500 kg => tarief van € 0,06/kg
Hoog tarief: roofing en isolatiemateriaal, kalk, niet recycleerbaar – niet brandbaar afval en grofvuil
Tot 125 kg per jaar per referentiepersoon € 0,10/kg
Bij aanvoer > 125 kg => tarief van € 0,15/kg
Toegangskaart niet-inwoners:
€5
Overzichtsfactuur recyclagepark (voor te bepalen periode: vb kwartaal of jaar) :
€5

Container 50 liter medisch afval landbouwbedrijven :
€ 15
Ophaling grofvuil aan huis (via IVM)
- tot 300 kg: € 40
- elke bijkomende kg : € 0,10/kg
Ophaling snoeihout aan huis (via IVM)
- tot 300 kg: € 40
- elke bijkomende kg : € 0,03/kg
Asbestplaatzakken (via IVM - voor particulieren) inclusief 2 beschermkits:
- maximum 2 zakken per adres: €30 per zak
Artikel 2
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 3
De betaling gebeurt contant.
Betwistingen van de factuur dienen te gebeuren binnen de dertig dagen volgend op de verzending
van de factuur ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4
§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel
directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot.
§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep worden
gedaan op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.
Bekendmaking
Dit besluit wordt opgestuurd naar Team financiën.
Bekendmaking op de website.
Naar ABB via digitaal loket.
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