
 

Reglement  
Retributiereglement voor het recyclagepark 

 
Feiten en context 

• IGEAN milieu & veiligheid staat via een beheersoverdracht in voor de exploitatie van het 
recyclagepark. Het recyclagepark in Schilde wordt interregionaal uitgebaat.  

• IGEAN milieu & veiligheid heeft een voorstel ingediend voor de aanpassing van het 
retributiereglement voor de interregionale recyclageparken. 

• Het retributiereglement is uniform voor de ganse cluster Noord waarvan Schilde deel uitmaakt. 
 
Juridische gronden 
Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet; 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 279, 286 
t.e.m. 288 en 326 e.v.; 

• Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

• Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, met latere wijzingen; 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, met latere 
wijzigingen; 

• Het uitvoeringsplan van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 voor het huishoudelijk 
afval en gelijkaardig bedrijfsafval; 

• Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 
 
Besluit 
Artikel 1  
Met ingang van 1 januari 2020 legt de gemeenteraad volgende retributies vast voor de aanvoer van 
volgende afvalstoffen op het recyclagepark:  
1. Grofvuil  
2. Gemengd bouw- en sloopafval  
3. Asbesthoudend afval (cementgebonden)  
4. Kalkplaten & cellenbeton  
5. Grond  
6. Vlak glas  
7. Zuiver steenpuin  
8. Houtafval  
9. Groenafval  
10. Piepschuim: enkel voor bedrijven en zelfstandigen  
11. Zuivere plastic folie: enkel voor bedrijven en zelfstandigen  
12. Landbouwfolie: enkel voor bedrijven en zelfstandigen 
 
 
 



 

Artikel 2  
§1. 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 1 genoemde 
afvalstoffen, wordt als volgt vastgesteld:  
1. Grofvuil     0,25 euro/kg  
2. Gemengd bouw- en sloopafval   0,25 euro/kg  
3. Asbesthoudend afval (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. Houtafval      0,04 euro/kg  
9. Groenafval beperkt tot 2000 kg/jaar/gezin  0,04 euro/kg  
10. Groenafval vanaf 2000 kg/jaar/gezin  0,08 euro/kg  
§2. Elk gezin van de gemeente Schilde krijgt jaarlijks volgende vrijstellingen:  

• 400 kg voor groenafval (snoeihout, groenafval en boomstronken)  

• 1.000 kg voor asbesthoudend afval  
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 zijn via het ‘gezinshoofd’.  
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt gemotiveerd over de toegang van "toegelaten 
gebruikers" zoals eigenaars van een tweede verblijf, een school, een niet-commerciële instelling of 
een erkende gemeentelijke vereniging op het grondgebied van de gemeente Schilde.  
 
Artikel 3  
§1. Het bedrag van de retributie voor bedrijven en zelfstandigen wordt als volgt vastgesteld:  
1. Grof vuil      0,25 euro/kg  
2. Gemengd bouw- en sloopafval  0,25 euro/kg  
3. Asbesthoudend afval (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. Houtafval      0,08 euro/kg  
9. Groenafval      0,08 euro/kg  
10. Piepschuim      5 euro/zak  
11. Zuivere plastic folie     4 euro/zak  
12. Landbouwfolie     0,08 euro/kg  
§2. Bedrijven en zelfstandigen krijgen geen vrijstellingen.  
§3. Er wordt maximaal 1.000 kg per dag per bedrijf en zelfstandige aanvaard. De afvalstoffen moeten 
gesorteerd naar het recyclagepark gebracht worden. Alleen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden 
aanvaard. Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan zijn ten gevolge van 
activiteiten die van dezelfde aard zijn als van deze van de normale werking van een particuliere 
huishouding, en die omwille van de aard, de samenstelling en de hoeveelheid vergelijkbaar zijn met 
huishoudelijke afvalstoffen.  
 
 
 



 

Artikel 4  
Om ervoor te zorgen dat de retributies marktconform zijn zullen de retributies jaarlijkse aangepast 
worden, rekening houdend met de recyclageparkindex.  
Om de totale recyclageparkindex (RI) 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:  
RI(x+1)=(Iox*Ox/Kx) + (Iex*Ex/Kx) + (Ipx*Px/Kx)  
RI wordt naar boven afgerond op vier decimalen.  
De drie kostensoorten volgen elk een eigen index:  
1. Ophaalkosten  
Iox = kost per opgehaalde ton jaar x / kost per opgehaalde ton jaar x-1  
2. Exploitatiekosten  
Iex= afgevlakte gezondheidsindex december jaar x / afgevlakte gezondheidsindex december jaar x-1  
3. Personeelskosten  
Personeelskosten stijgen telkens de spilindex overschreden wordt  
Ipx = gemiddelde overschreden spilindex jaar x / gemiddelde overschreden spilindex jaar x-1  
De index RI(x+1) zal telkens toegepast worden vanaf 1.07 in jaar x+1, en dit voor de eerste maal 
vanaf 1.07.2021.  
De aangepaste retributies, na toepassing van de index RI(x+1), zullen worden afgerond op 3 
decimalen. Indien het 4de decimaal 5 of hoger is, gebeurt er een afronding naar boven, indien 4 of 
lager is er een afronding naar beneden.  
Voorafgaand aan de toepassing zal het resultaat van de index RI(x+1) telkens ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van alle gemeenten van regio noord, 
uiterlijk op 15.05. Indien een college van burgemeester en schepenen niet akkoord is om de index 
RI(x+1) toe te passen dienen zij dit uiterlijk te laten weten aan IGEAN op 15.06.  
 
Artikel 5  
§1. 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 Schilde worden vrijgesteld van de retributie.  
§2. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Schilde 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 6  
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.  
 
Artikel 7  
§1. 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. 



 

§2. 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 Schilde worden vrijgesteld van de retributie voor de toegangskaart. 
§3. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Schilde en die een lokaal in 
eigendom of in beheer bezitten verwerven eveneens één toegangskaart per vereniging conform de 
bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt 
gemotiveerd over de toekenning op basis van bovenstaande criteria.  
 
Artikel 8  
Het geldende retributiereglement van 17 december 2018 voor het gebruik van het recyclagepark 
wordt met ingang van 1.01.2020 opgeheven.  
 
Artikel 9  
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.  
 
Gemeenteraadsbeslissing 16 december 2019 

*  *  * 


