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Reglement 

 

Gebruik recyclagepark  

Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019, gewijzigd door de gemeenteraad op 28 

januari 2021 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 1 februari 2021 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt. 

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende 

bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: 

◦ 14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en 

de voorwaarden ervan 

• Het materialendecreet en het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen 

(VLAREMA) 

• Beslissing gemeenteraad van 18 december 2019 houdende retributiereglement gebruik recyclagepark: wijziging 

 

Feiten 

• Tussen beheersorganisme Valumat, OVAM, VVSG en Interafval was overleg aan de gang over de 

samenwerkingsovereenkomst en het lastenboek (te gebruiken door lokale besturen) voor de aanvaardingsplicht van 

matrassen. 

• Oorspronkelijk was het bedoeling om vanaf 1 januari 2021 te starten, maar de gesprekken verlopen verre van vlot, zodat 

nog niet alles rond was. 

• Op bevel van minister Demir moest vanaf 1 januari 2021 de inzameling wel gratis gebeuren op de recyclageparken. Wie 

een nieuwe matras koopt zal een milieubijdrage voor de verwerking van de oude matras moeten betalen. 

• De milieubijdrage mag maximum 17 euro bedragen, afhankelijk van de grootte van de matras. 

• Verder zullen sommige verkopers van matrassen ook gratis de oude matras aanvaarden wanneer de klant bij hen een 

nieuwe aankoopt. 

• Het gemeentebestuur werd van de verplichting tot gratis inzameling van matrassen op 16 december 2020 op de hoogte 

gesteld. 

 

Argumentatie 

• De gemeente was verplicht om vanaf 1 januari 2021 alle matrassen gratis te aanvaarden. Zowel de droge / niet kapotte 

die kunnen verwerkt worden als de natte/kapotte matrassen die tot het grof vuil zullen behoren. 

• Volgens artikel 1 van het retributiereglement voor gebruik van het recyclagepark vallen de matrassen onder grofvuil en 

dient daarvoor een tarief van € 25/m³ betaald te worden. 

• Dit zal dus moeten aangepast worden door de verplichte gratis inzameling van de matrassen. 

• Om praktische redenen dient de inzamelcontainer momenteel op de betaalzone te blijven staan. De matrassen worden 

echter wel sinds 1 januari 2021 gratis aanvaard. 

 

Adviezen 

• Vanuit de dienst omgeving - milieu kan gunstig advies uitgebracht worden voor de aanpassing van het 

retributiereglement. 
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◦ Punt §1 A) van artikel 1 van het retributiereglement moet als volgt worden aangepast: 

van: 

A) Aan een tarief van € 0/m³ (gratis): de volgende productgroep: 

• Groen (gras, takken, snoeihout, boomwortels, groenafval) 

naar: 

A)  Aan een tarief van € 0/m³ (gratis): de volgende productgroepen: 

• Groen (gras, takken, snoeihout, boomwortels, groenafval) 

• Grofvuil (zijnde enkel de matrassen) 

◦ Punt §1 C) van artikel 1 van het retributiereglement moet als volgt worden aangepast: 

van: 

C)  Aan een tarief van € 25/m³: de volgende 3 productgroepen: 

• Grofvuil (brandbaar restafval groter dan 50cm, tapijten, matrassen) 

• Bouwafval / Stortfractie (gyproc, kalk, ytong, grond, roofing, asbestcementplaten, lavabo’s, wc-potten) 

• Landbouwfolie (veegschoon landbouwplastiekfolie) 

naar: 

C) Aan een tarief van € 25/m³: de volgende 3 productgroepen: 

• Grofvuil (brandbaar restafval groter dan 50cm, tapijten) 

• Bouwafval / Stortfractie (gyproc, kalk, ytong, grond, roofing, asbestcementplaten, lavabo’s, wc-potten) 

• Landbouwfolie (veegschoon landbouwplastiekfolie) 

 

Financiële weerslag 

• Door de verplichte gratis inzameling van de matrassen op het recyclagepark zullen er minder inkomsten zijn. Er wordt 

geschat dat dit rond € 2000 zal zijn. 

 

Artikel 1. Aanrekening 

§1. Per keer dat een gebruiker van het recyclagepark toegang wenst te bekomen tot de 

betaalzone (zoals omschreven in het politiereglement recyclagepark, goedgekeurd in zitting van 

de gemeenteraad van 18 december 2019), wordt een prijs aangerekend, in overeenstemming 

met de hoeveelheid aan afvalstoffen die zullen worden gedeponeerd binnen deze zone, volgens 

de volgende volumes, bedragen en productgroepen: 

A)  Aan een tarief van € 0/m³ (gratis): de volgende productgroep: 

• Groen (gras, takken, snoeihout, boomwortels, groenafval) 

• Grofvuil (zijnde enkel de matrassen) 

B)  Aan een tarief van € 15/m³: de volgende 2 productgroepen: 

• Bouwafval / Recyclage (zuiver steengruis, houtafval, vlak glas, kunststof, isolatie) 

• Banden (autobanden, fietsbanden, brommerbanden) 

C) Aan een tarief van € 25/m³: de volgende 3 productgroepen: 

• Grofvuil (brandbaar restafval groter dan 50cm, tapijten) 

• Bouwafval / Stortfractie (gyproc, kalk, ytong, grond, roofing, asbestcementplaten, lavabo’s, 

wc-potten) 

• Landbouwfolie (veegschoon landbouwplastiekfolie) 

Per productgroep die door een gebruiker wordt aangebracht wordt een minimale 

volumeschatting ingegeven die wordt aangerekend. 

Uitgaande van de 6 volumematen, komt dit concreet op de volgende tarieven: 

 Volume  Tarief A: € 0/m³ (gratis)  Tarief B: € 15/m³  Tarief C: € 25/m 

 Max 50 liter  € 0 (gratis)  € 1  € 1,5 

 Max 250 liter  € 0 (gratis)  € 4  € 6,5 

 Max 500 liter  € 0 (gratis)  € 7,5  € 12,5 

 Max 1m³  € 0 (gratis)  € 15  € 25 

 Max 1,5m³  € 0 (gratis)  € 22,5  € 37,5 

 Max 2m³  € 0 (gratis)  € 30  € 50 
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§2. Door het gebruik van de identiteitskaart als identificatiemedium, wordt het beschikbare 

krediet in het automatische opvolgsysteem gecrediteerd met de voorgaande bedragen. De 

verrichtingen van de gezinsleden worden automatisch gelinkt aan het krediet van het 

gezinshoofd. 

§3. Zolang het krediet bij afrekening aan de identificatieterminal van de betaalzone niet negatief 

is kan toegang worden genomen en de afvalstoffen gedeponeerd. 

 

Artikel 2. Betaling 

§1. De gebruiker kan mits betaling het krediet beschikbaar op het automatische opvolgsysteem 

verhogen. 

§2. De betaling voor het verhogen van het krediet kan gebeuren op de volgende wijzen: 

• Automatisch, via bancontact, aan de terminal op het recyclagepark; 

• Via betaling in cash of bancontact, aan het onthaal van het gemeentehuis. 

§3. Het retributiereglement voor inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 2019 is onverminderd van toepassing op alle 

vorderingen voortvloeiend uit dit retributiereglement. 

 

Artikel 3. Slotbepaling 

Het retributiereglement recyclagepark goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 

2013 en wijzigingen ervan wordt opgeheven en vervangen door dit besluit. 

 

Artikel 4. Inwerkingtreding 

§1. Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig Art. 186 van de nieuwe gemeentewet. 

§2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

 

Artikel 5. Afschrift 

Een afschrift van het reglement wordt gezonden aan: 

-  OVAM 

-  IVM 

-  AIS 

 


