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Arrondissement Roeselare
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Gemeente Lichtervelde

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting: 16 december 2013
Aanwezig: Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter;
Mevr. E. Kindt, W. Marchand, H. Delameilleure en J. Goethals,
Schepenen;
Mevr. R. Vanwalleghem, OCMW-voorzitter;
J. Vandenbussche, T. Handsaeme, R. Vierstraete, S. Bogaert, mevr. J.
Van Doorne, mevr. J. Windels, mevr. A. Gunst, B. Perneel, mevr. L.
Van Iseghem, mevr. S. Verhaeghe, mevr. S. Steurbaut, mevr. V.
Vanrobays;
E. Labens, secretaris a.i.
Verontschuldigd: De HH. G. Vanwalleghem, M. Missinne, raadsleden,
I. Vandenbussche, secretaris;
Dagorde: Punt 5: Gemeentelijke milieudienst – Goedkeuren retributie op de verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het
containerpark
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van
28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het VLAREMA, het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van 4 mei 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA), zoals herhaaldelijk
gewijzigd o.m. recent bij besluit van 5 december 2003 (B.S. 30/04/2004) ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 tot vaststelling
van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen;
Gelet op de bestaande gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 13 maart 1991 tot vaststelling
van de algemene voorwaarden die gelden voor de verwijdering van gevaarlijke
huishoudelijke afvalstoffen, inzonderheid op artikel 2, §1 ;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van de
invoering van het diftar-systeem op het gemeentelijk containerpark ;
Overwegende dat het gemeentelijk containerpark wordt opengesteld met het doel de
verwijdering van de gescheiden inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde
afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op maximale recyclage, hergebruik of
definitieve milieuvriendelijke vernietiging van deze afvalstoffen ;
Overwegende dat het containerpark wordt opgesplitst in een betalend en niet betalend
gedeelte ;
Overwegende dat voor alle fracties waarvoor de terugnameplicht geldt het niet
opportuun is om een retributie te vragen;
Overwegende dat het niet opportuun is om voor de KGA –fracties een retributie te
vragen;
Gelet op de stijgende verwerkingsprijzen voor het verwerken van alle soorten
breekpuin en andere inerte afvalstoffen zoals eterniet;
Overwegende dat het storten van huishoudelijk afval de minst goede
verwerkingsmethode is;
Overwegende dat zelfstandigen (ZO’s) en kleine ondernemingen (K), KMO’s gebruik
kunnen maken van het gemeentelijk containerpark voor zover de aangebrachte afvalstoffen
gelijkaardig gesteld kunnen worden aan huishoudelijke afvalstoffen ;
Overwegende dat binnen de OV Mirom Roeselare waarbij onze gemeente is
aangesloten reeds een afzonderlijk KMO-recyclagepark bestaat die toegankelijk is voor onze
bedrijven, maar het aangewezen is ons containerpark minstens enkele uren afzonderlijk

open te stellen voor deze groep, gezien de verplaatsing naar Roeselare voor kleine
hoeveelheden niet motiveert;
Overwegende dat het gemeentebestuur er belang bij heeft dat de afvalstromen van
KMO gescheiden worden van de particuliere huishoudens, gezien de streefcijfers ander
moeilijk kunnen gehaald worden, zoals toegelicht door raadslid Goddyn, lid van de Raad van
Beheer van Mirom Roeselare namens onze gemeente;
Overwegende dat de fractie Gemeentebelangen dit voorstel niet zal goedkeuren omdat
de motivering van het onderscheid in behandeling tussen enerzijds huishoudens, en
anderzijds KMO’s onvoldoende is gemotiveerd;
Gelet op de politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goedgekeurd in zitting van 18 december 2006;
Gelet op de tarieven zoals voorgesteld door Mirom, en goedgekeurd in de Algemene
Vergadering van 19 november 2013;
Gelet op het advies van de milieuraad van 10 december 2013;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gaat over tot de stemming:
Stemden voor: Ria Beeusaert-Pattyn, E. Kindt, W. Marchand, H. Delameilleure, J. Goethals, R.
Vierstraete, A. Gunst, V. Vanrobays, J. Van Doorne, S. Bogaert, B. Perneel, L. Van Iseghem,
S. Verhaeghe, S. Steurbaut, T. Handsaeme, J. Windels, J. Vandenbussche;
BESLUIT: eenparig
Zijn goedkeuring te verlenen aan volgend reglement met ingang van 1 januari 2014:
Artikel 1: algemeen
DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering en past het eerlijke principe ‘De
vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’ toe. Dit wil zeggen dat de burger betaalt in
functie van de soort en de hoeveelheid afval die hij aanbiedt, met andere woorden: de
burger betaalt minder naarmate hij minder afval aanbiedt.
Uiteraard moet niet voor alles worden betaald: enkel de afvalsoorten met dure
verwerkingsprijzen of met de minst goede verwerkingsmethode worden aangerekend. Het
containerpark wordt hiervoor opgesplitst in een betalend (bvb: steenpuin, asbestplaten, ,…)
en een niet-betalend (bvb: papier en karton, glas, kga, …) gedeelte.
Wat betreft het diftar-systeem wordt er een onderscheid gemaakt tussen de huishoudelijke
afvalstoffen afkomstig van de gezinnen en de vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen afkomstig
van KMO’s zoals gedefinieerd in het politiereglement terzake.
Artikel 2: gedifferentieerde tarifering
Inzameling huishoudelijk afval
Er wordt een retributie gevestigd op de volgende ingezamelde fracties huishoudelijke afval,
volgens de tarieftabel:
- sloop- en bouwafval (zuiver steenpuin, beton )
- stortafval (bvb. porselein, gyproc, kalk, gips en roofing)
- asbestcement (eterniet)
- groot brandbaar afval
- houtafval
Bij huishoudelijk afval afkomstig van gezinnen geldt een vrijstelling voor:
- de eerste 100 kg sloop- en bouwafval per bezoek
- voor de eerste 10 kg porselein dat bij stortafval moet gedeponeerd worden per bezoek
- de eerste 200 kg voor asbestcement per gezin per jaar.
Inzameling vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Er wordt een retributie gevestigd op de volgende ingezamelde fracties vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen afkomstig van KMO’s:
- sloop- en bouwafval (zuiver steenpuin, beton )
- stortafval (bv. porselein, gyproc, kalk, gips en roofing)
- asbestcement ( eterniet)
- vlak glas (vensterglas)
- houtafval
- metalen
- papier en karton
- piepschuim

- groot brandbaar afval
- tuinafval
- krimp- en rekfolie
Per beurt kan maximaal 3 m³ afval worden aangebracht. KMO’s kunnen geen andere
afvalfracties aanbrengen dan opgenomen in de hierboven vermelde lijst..
Tarifering per fractie
De retributie wordt vastgesteld op basis van gewicht of op basis van volume:
(geldt zowel voor de betalende huishoudelijke fracties als voor vergelijkbaar bedrijfsafval)
- Sloop- en bouwafval
€ 0,025/kg
- stortafval
€ 0,085/kg
- cementgebonden asbestproducten
€ 0,160/kg
- vlak glas
€ 0,050/kg
- houtafval
€ 0,065/kg
- metalen
gratis
- papier en karton
gratis
- groot brandbaar afval
€ 0,14375/kg
- plastiekfolie recycleerbaar
€ 0,145/kg
- plastiekfolie niet-reycleerbaar
€ 0,182/kg
- harde plastics/pvc
€ 0,235/kg
- gipsafval
€ 0,125/kg
- tuinafval
€ 0,065/kg
- piepschuim (1500 liter-zak)
€ 4,4/zak
- krimp- en rekfolie (200 liter-zak)
€ 2,6/zak
Per betalende fractie geldt een minimum facturatie van € 2,5.
Artikel 3: Toegang tot het containerpark
Aanbrengen huishoudelijk afval.
De toegang tot het containerpark is enkel toegelaten voor personen die in het bezit zijn van
hun elektronische identiteitskaart, en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente Lichtervelde.
Vergelijkbaar bedrijfsafval
KMO’s dienen vooraf de persoon/personen te laten registreren die zich zullen aanmelden op
het containerpark. De elektronische identiteitskaart van deze geregistreerde personen zal
toegang geven tot het containerpark tijdens de openingsuren voor de KMO’s.
Artikel 4: Betalingsmodaliteiten
De personen die gebruik maken van de diftar-zone van het containerpark zijn een retributie
verschuldigd volgens het geleverde gewicht aan afval. De retributie is verschuldigd volgens
het geleverde gewicht aan afval, met een minimumtarief van € 2.5. per fractie, met
uitzondering van het sloop- en bouwafval van particulieren.
Indien de schuldvordering minder is dan € 2,5 per schuldenaar wordt de aanrekening
uitgesteld tot het volgende kwartaal, tot dit bedrag is bereikt. Er zal echter steeds per
dienstjaar afgerekend worden, met een minimumbedrag van € 2,5.
Per kwartaal worden de schuldvorderingen opgemaakt en opgestuurd. De betaling
geschiedt binnen de maand na ontvangst van de schuldvordering, zo niet wordt de toegang
tot het containerpark onmogelijk voor de schuldenaar. Voor KMO’s die gebruik maken van
het containerpark gelden dezelfde voorwaarden.
Er wordt een administratieve retributie van € 2,5 aangerekend per gewone herinneringsbrief
en € 7,5 voor een herinnering per aangetekende zending.
Artikel 5: afmelding/ schorsing
Indien het politiereglement “Politieverordening betreffende huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen” niet wordt nageleefd kan het gemeentebestuur beslissen
dat de toegang tot het containerpark onmogelijk wordt.
Artikel 6: overtreding
Bij niet-betaling in der minne zal de invordering geschieden overeenkomstig de burgerlijke
rechtspleging.
Artikel 7: besluit

Een eensluidend afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur
ter kennisgeving.

In opdracht :
De secretaris a.i.
(get.)
E. LABENS
De Secretaris a.i.
E. LABENS

Namens de gemeenteraad:
De Voorzitter – burgemeester
(get.)
R. BEEUSAERT-PATTYN
Voor eensluidend afschrift:
De Burgemeester
R. BEEUSAERT-PATTYN

